
การประชุมซักซอมความเขาใจ
เรื่อง

การยาย การโอน หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญ
ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ

ตําแหนงประเภทวิชาการ
ในกรมควบคุมโรค ตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม

โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(ก ลุมคัด เ ลือก ประ เมิน และแต งตั้ ง )

31 มกราคม 2565



การยาย การโอน หรือการเล่ือนขาราชการฯ ตําแหนงประเภทวิชาการ

ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันที่ 1 พ.ย.64 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไข การยาย การโอน หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญ

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

อ.ก.พ.กรมควบคุมโรค มีการประชุม ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64

คําส่ัง อ.ก.พ.กรม แตงตั้งคณะกรรมการ ฯ
 คกก.ประเมินบุคคล ฯ ตามคําส่ัง อ.ก.พ.กรม ที่ 2/2564 ลว. 1 พ.ย.64

และ ที่ 1/2565 ลว.7 ม.ค.65 (ยกเลิกคําส่ัง อ.ก.พ.กรม ที่ 2/2564 )
 คกก.ประเมินผลงาน ฯ ตามคําส่ัง อ.ก.พ.กรม ที่ 3/2564 ลว. 1 พ.ย.64

ว 14/2564 กําหนดให อ.ก.พ. กรม กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลและผลงาน และแตงต้ังคณะกรรมการประเมินบคุคล
และผลงาน เพื่อการยาย การโอน หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือน
สามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ



ประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมโรค ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2564

เอกสารหมายเลข 1 :
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อ  ยาย โอน เลื่อน
ขาราชการพลเรือนสามัญเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ

ระดับเชี่ยวชาญลงมา

เอกสารหมายเลข 2 :
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลงาน

เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
ใหดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา



คุณสมบัติของผูท่ีจะเขารับการประเมินบุคคล
 มีคุณสมบัติตรงตาม SPEC ในตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง
 มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพของสายงาน คุณวุฒิ  หรือการอบรม
หลักสูตร เพิ่มเติมครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนดใน
หลักเกณฑแตละสายงาน

 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานท่ีจะสมัครตามคุณวุฒิของ
บุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ไมนอย
กวาระยะเวลาท่ีกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อ  ยาย โอน เลื่อน
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะสมัคร
ตามคุณวุฒิของบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ

คุณวุฒิ                    ระดับ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 10 13 15
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
[หลักสูตร 5 ป] 5 9 12 14

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
[หลักสูตร 5 ป] 4 8 11 13

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4 8 11 13
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร 2 6 9 11



ใหพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูจริงตามขอเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยชวง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะนํามานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งในสวนของคุณวุฒิ และคุณสมบัติอื่นที่ไมใชในสวนขอระยะเวลาการดํารงตําแหนงในประเภทและ
ระดับตําแหนง มีแนวทาง ดังนี้
 นับระยะเวลาการดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ อํานวยการ บริหาร หรือ ตําแหนงอยางอื่น

ที่เทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อยูจริง

 นับระยะเวลาการดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป หรือ ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ ก.พ.
กําหนดใหพิจารณานบัระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูจริง โดยใหนับไดไมเกิน
คร่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่นํามานับ

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อ  ยาย โอน เลื่อน
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา

การนับระยะเวลาเก้ือกูล เมื่อไมมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามตาราง  หรือมีแตไมครบ



แนวทางการดําเนินการ
ยาย โอน ขาราชการ

กรมควบคุมโรค



แนวทางการดําเนินการ ยาย โอน ขาราชการ

 ตําแหนงวางระดับควบ (ปก.-ชก.ทุกสายงาน หรือ ปก.-ชก.-ชพ สายงานแพทย)
หนวยงานตรวจสอบเงื่อนไขตําแหนงวางจากระบบ DPIS หากเปน “ตําแหนงวางไมมีเงื่อนไข”

สามารถดําเนินการรับยาย/โอนไดโดยไมตองขออนุมัติใชตําแหนง แตตองแจงใหกองบค.ทราบ
(เพ่ือกันตําแหนงในระบบ DPIS)

กรณีท่ี 1

เม่ือหนวยงานมีตําแหนงวาง และจะใชตําแหนงวางเพื่อ รับยาย/รับโอน ดําเนินการ ดังนี้

 ตําแหนงวางทีไ่มใชตําแหนงระดับควบ (ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป)
ใหหนวยงานขออนุมัติใชตําแหนงวางเพ่ือรับยาย โอน ในระดับชํานาญการพิเศษ มายังกรมฯ

เมื่อกรมฯ อนุมัติแลวจึงดําเนินการประกาศรับยาย/รับโอนได
กรณีท่ี 2

1



แนวทางการดําเนินการ ยาย โอน ขาราชการ
หนวยงานดําเนนิการสรรหาบุคคลเพือ่ รับยาย/รับโอน และเสนอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลเพื่อยาย โอน เพื่อดําเนินการประเมินบุคคล (คัดเลือก) ตามหลักเกณฑ/วิธีการ  ดังนี้2

องคประกอบในการประเมินบุคคล คะแนนเต็ม
1. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา
ประวัติการรับราชการประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณ
ในการทํางาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย

30

2. ความรูความสามารถทักษะสมรรถนะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง

60

3. อื่น ๆ 10
รวม 100

หลักเกณฑ/วิธีการ

เกณฑการตัดสิน : ไมต่ํากวารอยละ 60
วิธีการ : หนวยงานประชุม คณะกรรมการประเมินบุคคล เพ่ือยาย/โอน ทําการคัดเลือกบุคคล 1 ตําแหนง : 1 คน
โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซ่ึงอาจใชวิธีการสอบสัมภาษณ ารสอบขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามที่เห็นสมควร

องคประกอบของคณะกรรมการประเมินบุคคล เพ่ือยาย โอน

ผอ. หนวยงานที่จะแตงตั้ง ประธานกรรมการ
รอง ผอ. หรือ หน.กลุม 2-4 คน กรรมการ
ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ



แนวทางการดําเนินการ ยาย โอน ขาราชการ

หนวยงานที่จะแตงตั้ง พิจารณาดังนี้3

ผูไดรับคัดเลือก
กรณีที่ 1

ปก. ปก. ทุกสายงาน
ชก. ชก. หรือ ชพ. ชพ.
สายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน

กรณีที่ 2

ชก. ชก. หรือ ชพ. ชพ.
ตางสายงาน/ตางกลุมตําแหนง

เสนอผลตอผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุเพื่อพิจารณา
ดําเนินการยายหรือ

โอนตอไป
หนวยงาน เสนอตอ

คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อยาย โอน ดังนี้
ระดับ ชก./ชพ.
ผูดํารงตําแหนงอํานวยการ (ระดับสูง) ของหนวยงาน
หรือ รองอธิบดีที่กํากับดูแล (กรณีไมมีประเภทอํานวยการ )

ประธาน
กรรมการ

ผอ.กอง บค. กรรมการ
ขรก. ในสายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน
และไมตํ่ากวาระดับทีจ่ะแตงต้ัง 2-3 คน

กรรมการ

ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ



• รายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินบุคคล/บุคคลและผลงาน เพื่อยาย โอน
• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อยาย/โอน
• แบบการประเมินบุคคล เพื่อยาย โอน (แบบใหคะแนน)
• หนังสือขอยายหรือโอน และเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา
• เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

แนวทางการดําเนินการ ยาย โอน ขาราชการ

เอกสารที่หนวยงานจะตองจดัสงมายงักองบริหารทรัพยากรบุคคล4



หลักการ “โอน” ขาราชการพลเรือสามัญ
ตามกฎ ก.พ. ฉบับใหม

ยึดหลักการ free flow ในราชการ
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากสวนราชการตนสังกัด

แตสามารถ ยับยั้งได 90 วัน

กรณีท่ีตองไดรับความยินยอม
จากตนสังกัด

“ขาราชการอยูระหวางชดใชทุน”

กรณียับย้ัง ไมได
• โอนผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได
• โอนไปเลื่อนระดับ (ตําแหนงประเภทเดียวกัน)
• โอนที่ใชหลักเกณฑการเลื่อน (โอนขามประเภท

ตําแหนง)



แนวทางการดําเนินการ เลื่อน ขาราชการ

การเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ในตําแหนงที่ครองอยู

ซ่ึงเปนตําแหนงระดับควบ
(ระดับชํานาญการ และ

ชํานาญการพิเศษ)

การเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น

ในตําแหนงวางที่ไมใช
ตําแหนงระดับควบ

(ระดับชํานาญการพิเศษ)

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2



กรณีท่ี 1 : การเล่ือนฯ ในตําแหนงท่ีครองอยูซึ่งเปนตําแหนงระดับควบ
ขั้นตอนการดําเนินการ

ผูขอรับการประเมิน
ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง1

จัดทําแบบขอประเมินบุคคล
โดยผานการตรวจคุณสมบัติจาก

เจาหนาที่ งานบุคคล

2

เสนอผูบังคับบัญชาประเมินบุคคล
และลงนามรับรองเอกสาร

3

แนวทางการดําเนินการ เลื่อน ขาราชการ

เสนอ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือน  ดังนี้
ผอ. หนวยงานที่จะแตงต้ัง ประธานกรรมการ
รอง ผอ. หรือ หน.กลุม 2-4 คน กรรมการ
ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ

4

หลักเกณฑในการประเมินบคุคล คะแนน
1. ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ
ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบติัราชการ

20

2. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกบัตําแหนงที่จะแตงต้ัง

30

3. เคาโครงผลงานที่จะสงประเมิน รวมทั้งสัดสวนและบทบาท
ของผูประเมินและผูรวมจัดทําผลงาน

25

4. ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพฒันางาน 25

เกณฑการตัดสิน : ไมตํ่ากวารอยละ 60เกณฑการตัดสิน : ไมตํ่ากวารอยละ 60

แจง กอง บค. เพ่ือ
เสนออธิบดีเห็นชอบ

พรอมลงนาม
ในประกาศผล

การประเมินบุคคล

5

กอง บค.เผยแพรผาน
เว็บไซต พรอมแจงหนวยงาน
และผูรับการประเมินจัดสง

ผลงานภายใน 1 ป

6

วิธีการ : พิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสอบ
สัมภาษณ การสอบขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหน่ึง
หรือหลายวิธีตามที่เห็นสมควร



กรณีท่ี 2 : การเล่ือนฯ ในตําแหนงวางท่ีไมใชตําแหนงระดับควบ (ระดับชํานาญการพิเศษ)
ขั้นตอนการดําเนินการ

หนวยงานขออนุมัติใชตําแหนงฯ พรอม
แผนการดําเนินการ ประกาศรับสมัคร
และแบบบรรยายลักษณะงาน (JD)

1

กอง บค. ตรวจสอบ และเสนอกรมฯ
ลงนามในประกาศรับสมัคร2

หนวยงานดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ใชคณะกรรมการประเมินบุคคล ดังน้ี

3

แนวทางการดําเนินการ เลื่อน ขาราชการ

 คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือน
รองอธิบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน ประธานกรรมการ
ขรก.ประเภทอํานวยการ/วิชาการ ชพ. ขึ้นไป กรรมการ 2 – 4 คน
ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน (ชก./ชง.) เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑในการประเมินบคุคล คะแนน
1. ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับ
ราชการ ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ

20

2. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานทีส่อดคลองเหมาะสมกบัตําแหนงที่จะแตงต้ัง

30

3. เคาโครงผลงานที่จะสงประเมิน รวมทั้งสัดสวนและ
บทบาทของผูประเมินและผูรวมจัดทําผลงาน

25

4. ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพฒันางาน 25

เกณฑการตัดสิน : ไมตํ่ากวารอยละ 60เกณฑการตัดสิน : ไมตํ่ากวารอยละ 60

แจงผลการประเมินบุคคล
1 คน : 1 ตําแหนง
เสนออธิบดีเห็นชอบ

พรอมลงนามในประกาศผล
การประเมินบุคคล

5

กอง บค.เผยแพรผาน
เว็บไซต พรอมแจงหนวยงาน
และผูรับการประเมินจัดสง

ผลงานภายใน 1 ป

6

วิธีการ : พิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสอบ
สัมภาษณ การสอบขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหน่ึง
หรือหลายวิธีตามที่เห็นสมควร



• รายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ฯ
• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อน ฯ
• แบบคําขอประเมินบุคคลเพือ่เลื่อน ฯ
• เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

เอกสารที่หนวยงานจะตองจดัสงมายงักองบริหารทรัพยากรบุคคล7
แนวทางการดําเนินการ เลื่อน ขาราชการ



แนวทางการดําเนินการ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อน

ขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ
กรมควบคุมโรค



แนวทางการดําเนินการ ประเมินผลงาน

การประเมินผลงาน (ว 14/2564 และ ว 25/2564)
อ.ก.พ. กรมฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินผลงาน
เพื่อแตงตั้งขาราชการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา
ตามเอกสารแนบทายประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ว 14/2564 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ยาย โอน เล่ือน
ว 25/2564 หลักเกณฑ วิธีการ การประเมินผลงาน



การประเมินผลงาน (ว 14/2564 และ ว 25/2564)

สวนที่ 1 : ผลงาน
(จํานวนไมเกิน 3 เรื่อง)

สวนที่ 2 : ขอเสนอแนวคิด
(จํานวน 1 เรื่อง)

ผลงานที่จะขอประเมิน
ประกอบดวย 2 สวน

นําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผล
ที่เกิดขึ้น สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ
และความชํานาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุ
ผลสําเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิดจากงานน้ัน
หรือการนําไปใช หรือผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือ
ส่ิงประดิษฐใหม เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการ
รวบรวมผลงานยอนหลัง และอยางนอย 1 เรื่อง
ตองเกี่ยวของกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง

ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือ
แผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ของ
หนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของ
สวนราชการ ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินผลงาน
อาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใหมีการ
สัมภาษณ หรือ การสาธิต หรือวิธีการอื่นตามที่
เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได



การประเมินผลงาน (ว 14/2564 และ ว 25/2564)

สวนที่ 1 : ผลงาน
(จํานวนไมเกิน 3 เรื่อง)

สวนที่ 2 : ขอเสนอแนวคิด
(จํานวน 1 เรื่อง)

เกณฑการประเมินผลงาน
และเกณฑการตัดสิน

ประโยชนของผลงาน 40 คะแนน

ความรูความชํานาญงาน 25 คะแนน

คุณภาพของผลงาน 25 คะแนน

การเผยแพรผลงาน 10 คะแนน

ดีเดน  ดีมาก
ยอมรับได และ ปรับปรุง

เกณฑการผานการประเมิน

คณะกรรมการประเมินเกินกึ่งหน่ึงพิจารณาจะตอง
ไดคะแนนแตละองคประกอบไมนอยกวา รอยละ 60
และคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60

เกณฑการผานการประเมิน

การผาน : ดีเดน  ดีมาก  ยอมรับได
หากผลเปน ปรับปรุง ผูขอประเมินปรับปรุง
ตามความเห็นของ คคก.ประเมินผลงาน



การประเมินผลงาน (ว 14/2564 และ ว 25/2564)

องคประกอบของ
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
ระดับชํานาญการ

ผูที่รองอธิบดีที่กํากับดูแลมอบหมาย ดังน้ี
- ขรก. ประเภทบริหาร หรือ อํานวยการ หรือวิชาการในสายงาน/

กลุมตําแหนงเดียวกัน ระดับ ชพ. ขึ้นไป
- ผูเคยเปน ขรก.ในสายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน ระดับ ชพ. ขึ้นไป

ประธานกรรมการ

ขรก.ในสายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน ระดับ ชก. ขึ้นไป หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ 2-4 คน

กรรมการ

ขรก.งานบุคคล ระดับ ชก. ของหนวยงาน เลขานุการ

จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ

ขอใหหนวยงานแจงรายชื่อผูท่ีเห็นสมควรแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ในแตละสายงาน ให
กอง บค.ทราบ เพื่อเสนอประธาน อ.ก.พ.กรมควบคุมโรคตอไป ท้ังน้ี ว 14/2564 กําหนดวาคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและคณะกรรมการประเมิน ผลงานตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลในการ
พิจารณาคัดเลือกและการพิจารณาผลงาน



คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อยาย โอน1
ผอ. หนวยงานที่จะแตงตั้ง ประธานกรรมการ
รอง ผอ. หรือ หน.กลุม 2-4 คน กรรมการ
ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ

1.1

1.2 ผูดํารงตําแหนงอํานวยการ (ระดับสูง) ของหนวยงาน
หรือ รองอธิบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน (กรณีไมมีประเภทอํานวยการ )

ประธานกรรมการ

ผอ.กอง บค. กรรมการ
ขรก. ในสายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน และไมต่ํากวาระดับที่จะแตงตั้ง 2-3 คน กรรมการ
ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ

คัดเลือกบุคคล
1 ตําแหนง : 1 คน

ทุกกรณี

ตรวจสอบผูไดรับคัดเลือก
จากขอ 1.1

ชก. ชก. หรือ ชพ. ชพ.
ตางสายงาน/ตางกลุมตําแหนง

หนวยงาน มีคําสั่ง มอบหมาย ใหบุคลากรในหนวยงานเปนกรรมการและเลขานุการ

สรุปการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ตาม คําสั่ง อ.ก.พ. กรม ฯ ท่ี 1/2565



คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อน ฯ2
สรุปการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ตาม คําสั่ง อ.ก.พ. กรม ฯ ท่ี 1/2565

ผอ. หนวยงานที่จะแตงตั้ง ประธานกรรมการ
รอง ผอ. หรือ หน.กลุม 2-4 คน กรรมการ
ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ

1.1

1.2
รองอธิบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน ประธานกรรมการ
ขรก.ประเภทอํานวยการ/วิชาการ ชพ. ขึ้นไป กรรมการ 2 – 4 คน
ขรก.งานบุคคล ของหนวยงาน (ชก./ชง.) เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ
รองอธิบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน ประธานกรรมการ

หนวยงาน มีคําสั่ง
มอบหมาย

ใหบุคลากรในหนวยงาน
เปนกรรมการ
และเลขานุการ

หนวยงาน มีคําสั่ง มอบหมาย ใหบุคลากรในหนวยงานเปนกรรมการและเลขานุการ

การเลื่อนฯ ในตําแหนงที่ครองอยูซ่ึงเปนตําแหนงระดับควบ

การเลื่อนฯ ในตําแหนงวางที่ไมใชตําแหนงระดับควบ (ระดับชํานาญการพิเศษ)



สรุปการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
ระดับชํานาญการ ตาม คําสั่ง อ.ก.พ. กรม ฯ ท่ี 3/2564

หนวยงาน เสนอรายชื่อ
ประธาน ฯ
กรรมการ

เลขา/ผูชวย เลขา
ตามแบบฟอรม

เพื่อเสนอประธาน
อ.ก.พ. กรมฯ ลงนาม

ผูที่รองอธิบดีที่กํากับดูแลมอบหมาย ดังนี้
- ขรก. ประเภทบริหาร หรือ อํานวยการ หรือวิชาการใน

สายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน ระดับ ชพ. ขึ้นไป
- ผูเคยเปน ขรก.ในสายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน ระดับ

ชพ. ขึ้นไป

ประธาน
กรรมการ

ขรก.ในสายงาน/กลุมตําแหนงเดียวกัน ระดับ ชก. ขึ้นไป
หรือ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
2-4 คน

กรรมการ

ขรก.งานบุคคล ระดับ ชก. ของหนวยงาน เลขานุการ

จนท.งานบุคคล ของหนวยงาน ผูชวยเลขานุการ



Q & A


