
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 
เรื่อง

การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภททั่วไป
ตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ ในกรมควบคุมโรค

โดย    กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(กลุ่มคัด เลือก ประ เ มิน และแต่ งตั้ ง )
วันจันทร์  ที่  28 กุมภาพันธ์  2565



การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการฯ ต าแหน่งประเภททั่วไป

ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันที่ 1 พ.ย.64
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การย้าย 

การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 

และ แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันท่ี 31 ม.ค. 65

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

ค าสั่ง อ.ก.พ.กรม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพื่อย้าย โอน เลื่อน ฯ ประเภททั่วไป ดังนี้ 

❖ ค าสั่ง อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ที่ 4/2564 ลว. 1 พ.ย. 2564 
(ยกเลิกโดยค าสั่ง อ.ก.พ. กรมฯ ที่ 3/2565)    

❖ ค าสั่ง อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ที่ 3 /2565 ลว. 31 ม.ค. 2565

กฏ ก.พ. (ประเภททั่วไป) 

ว 13/2564

ค าสั่ง กรมควบคุมโรคที่ 220/2565 ลว. 31 ม.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อน ฯ 

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน



ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันที่ 1 พ.ย.64
และ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันที่ 31 ม.ค. 65

ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันที่ 1 พ.ย.64
อ.ก.พ.ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

การย้าย การโอน ประเภททั่วไป ดังนี้

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน
1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการ               
รับราชการ ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ

30

2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่ง

30

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 30
4. อื่นๆตามที่เห็นสมควร 10

เกณฑ์การ
ตัดสิน

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60

เกณฑ์การ
ตัดสิน

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60

วิธีการ : พิจารณาจากองค์ประกอบข้างต้น ซึ่งอาจ
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน หรือ
วิธีการอย่างอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี
ตามที่เห็นสมควร

ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันท่ี 31 ม.ค. 65
ให้คณะกรรมการประเมิน ที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง
ด าเนินการ ดังนี้
✓ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข โดย

ค านึงองค์ประกอบที่ ว13/2564 ก าหนด
✓ ให้ประกาศหลักเกณ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
✓ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปิดรับสมัครให้ประกาศ

หลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

แก้ไขโดย



ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันที่ 1 พ.ย.64
และ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลงวันที่ 31 ม.ค. 65

ประกาศ อ.ก.พ.กรม ลว.1 พ.ย.64 ให้ อ.ก.พ.กรม ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การเลื่อน ดังนี้

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน
1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการ               
รับราชการ ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ

30

2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่ง

30

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 30
4. อื่นๆตามที่เห็นสมควร 10

เกณฑ์การตัดสิน :  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60เกณฑ์การตัดสิน :  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

วิธีการ : พิจารณาจากองค์ประกอบข้างต้น ซึ่งอาจใช้วิธีการ
สอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน หรือวิธีการอย่างอื่น วิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามที่เห็นสมควร

ระดับ ช านาญงาน ระดับ อาวุโส

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน
1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ

20

2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่ง

25

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 25
4. ความประพฤติ/คุณลักษณะอื่นๆ เช่น เคยเป็นหัวหน้างานฯลฯ 20
5. อื่นๆตามที่เห็นสมควร 10



ค าสั่ง อ.ก.พ. กรม ที่ 4/2564
ลว. 1 พ.ย. 2564

(ยกเลิกโดยค าสั่ง อ.ก.พ. กรม
ที่ 3 /2565 ลว. 31 ม.ค.65 )

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ย้าย โอน เลื่อน ประเภททั่วไป

1 ค าสั่ง อ.ก.พ. กรม 
ท่ี 3 /2565 ลว. 31 ม.ค.65
✓ แต่งตั้ง คกก.ประเมิน 

เพ่ือย้าย/โอน ปง-ชง-อส
✓ แต่งต้ัง คกก.ประเมิน 

เพ่ือเลื่อน อาวุโส

2

ค าสั่ง กรม ที่ 220/2565
ลว. 31 ม.ค. 2565

✓ แต่งตั้ง คกก.ประเมนิ 
เพื่อเลื่อน ช านาญงาน

3



ค าสั่ง อ.ก.พ. กรม ที่ 3 /2565 ลว. 31 ม.ค. 2565
แต่งต้ัง คกก.ประเมิน เพื่อย้าย/โอน อาวุโส ลงมา

อ านวยการ/เชี่ยวชาญ  ขึ้นไป ประธานกรรมการ
ขรก.ที่เกี่ยวข้องกับงานสายงาน 
(ชพ / อส ขึ้นไป) 2-4 คน

กรรมการ       

ขรก.งานบุคคล  เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ ขึ้นไป ประธานกรรมการ
ขรก.ที่เกี่ยวข้องกับงานสายงาน 
(ชก /ชง ขึ้นไป) 2-4 คน

กรรมการ

ขรก.งานบุคคล  เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ระดับ อาวุโส

ก ำหนด
หลักเกณฑ์

ประกำศ
หลักเกณฑ์ ประเมิน

บุคคล 
ประเมิน
บุคคล 

วินิจฉัย
ปัญหำ
วินิจฉัย
ปัญหำ รำยงำนกรม  

1 คน : ต ำแหน่ง

1

หน้าที/่อ านาจ



ค าสั่ง อ.ก.พ. กรม ที่ 3 /2565 ลว. 31 ม.ค.2565

แต่งต้ัง คกก.ประเมิน เพื่อเลื่อน ระดับอาวุโส2

รองอธิบดีที่ดูแลหน่วยงาน ประธานกรรมการ
ขรก.ที่เก่ียวข้องกับงานใน
สายงาน (อ านวยการ/
ชพ./อส. ขึ้นไป) 2-4 คน

กรรมการ

ขรก.งานบุคคล  เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ คกก.ประเมิน
หน้าที่และอ านาจ

✓ ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่ อ.ก.พ. กรม ก าหนด

✓ เสนอรายชื่อผู้ผ่านการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
1 คน : 1 ต าแหน่ง

ด าเนินการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้



ค าสั่ง กรมควบคุมโรค ที่ 220 /2565 ลว. 31 ม.ค.2565

แต่งต้ัง คกก.ประเมิน เพื่อเลื่อน ระดับช านาญงาน

อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
ขรก.ที่เก่ียวข้องกับงานในสายงาน  
(ช านาญการ/ช านาญงาน ขึ้นไป)                                 
2-4 คน

กรรมการ

ขรก.งานบุคคล  เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ คกก.ประเมิน

หน้าที่และอ านาจ

✓ ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่ อ.ก.พ. กรม ก าหนด

✓ เสนอรายชื่อผู้ผ่านการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
1 คน : 1 ต าแหน่ง



แนวทางการด าเนินการ
ย้าย - โอน ข้าราชการประเภททั่วไป



แนวทางการด าเนินการ ย้าย โอน ข้าราชการประเภททั่วไป

เมื่อหน่วยงานมีต าแหน่งว่างประเภท
ทั่วไป ให้ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง

เฉพาะระดับ “อาวุโส” 
หรือด าเนินการล่วงหน้าได้ ดังนี้

กรณีเกษียณ : ล่วงหน้าได้ไมเ่กิน 6 เดือน
กรณีลาออก : ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอ านาจอนุญาต

ต าแหน่งระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
หากไม่ปรากฏเงื่อนไขในระบบ DPIS 
สามารถด าเนินการรับย้าย-โอนได้ 

พร้อมแจ้ง กอง บค. ทราบ

1
หน่วยงานประกาศหลักเกณฑ์ฯ ที่                    

คกก.ประเมินฯ ก าหนด ให้ทราบโดยทั่วกัน
ไม่ต่ ากว่า 5 วันท าการ ก่อนเปิดรับสมัคร 

2

ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
ย้าย/โอน ในต าแหน่งว่างประเภททั่วไป

3

คกก.ประเมินฯ พิจารณาประเมิน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ที่ก าหนดไว้

4

รายงานผลการประเมินพร้อมเหตุผล
ต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 1 คน: 1 ต าแหน่ง

5

ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ พิจารณา
จากรายชื่อที่ คกก.ประเมินฯ เสนอ 
เพื่อด าเนินการรับย้าย/โอน ต่อไป

6

รายงานผลโดยแนบเอกสารดังนี้
• รายงานการประชุม คกก.ประเมินฯ 
• สรุปผลการประชุม คกก.ประเมินฯ
• แบบการประเมิน เพื่อย้าย โอน 

(แบบให้คะแนน)
• หนังสือขอย้าย/โอน และเอกสารอื่นๆ 

ประกอบการพิจารณาที่เก่ียวข้อง



การโอน
กระท าได้เมื่อ

ส่วนราชการที่จะรับโอน 
ประสงค์ที่จะรับโอน
ผู้ขอโอนไปแต่งตั้ง
ที่ส่วนราชการนั้น

การด าเนินการ ย้าย โอน ข้าราชการประเภททั่วไป



แนวทางการด าเนินการ
เลื่อน ข้าราชการประเภททั่วไป



แนวทางการด าเนินการ เลื่อน ข้าราชการประเภททั่วไป

ปฏิบัติงาน               ช านาญงาน  
ผู้ขอรับการประเมิน

ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง
- มีคุณสมบัติตาม SPEC
- เป็นระดับปฏิบัติงานมาแล้ว 
ดังนี้     ปวช. : 6 ปี

ปวท./อนุ : 5 ปี
ปวส./อนุ : 4 ปี

1

จัดท าแบบขอประเมิน
พร้อมผลงานโดยผ่านการตรวจ
คุณสมบัติจากจนท.งานบุคคล

2

เสนอผู้บังคับบัญชาประเมิน
บุคคลและลงนามรับรองเอกสาร

3

เสนอต่อ คณะกรรมการประเมิน ที่ กรมฯ แต่งตั้ง  
ดังนี้ ประธาน : อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ

กรรมการ : ขรก.ที่เกี่ยวข้องกับงานสายงาน 
(ช านาญการ/ช านาญงาน ขึ้นไป)
2-4 คน

เลขานุการ : ขรก.ผู้รับผิดชอบงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขาฯ : จนท.ผู้รับผิดชอบงานบุคคล

❖ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ อ.ก.พ. กรมฯ ก าหนด ดังนี้

4

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน
1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการ               
รับราชการ ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ

30

2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่ง

30

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 30
4. อื่นๆตามที่เห็นสมควร 10

เกณฑ์การตัดสิน : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60เกณฑ์การตัดสิน : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

วิธีการ : พิจารณาจากองค์ประกอบข้างต้น ซึ่งอาจใช้
วิธีการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน หรือวิธีการอย่างอื่น 
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามที่เห็นสมควร

รายงานผลการพิจารณา
พร้อมเหตุผลต่ออธิบดี 

(ผ่านกอง บค.)
➢ แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่

ผ่านการประเมิน

5



หน่วยงานขออนุมัติใช้ต าแหน่งฯ พร้อม
แผนการด าเนินการ ประกาศรับสมัคร 
และแบบบรรยายลักษณะงาน (JD)

1

กอง บค. ตรวจสอบ และเสนอกรมฯ 
ลงนามในประกาศรับสมัคร

2

หน่วยงานด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และคณะกรรมการประเมิน 
ตามท่ี อ.ก.พ. กรม ก าหนด ดังนี้

3

❖ คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อน

รองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน ประธานกรรมการ
ขรก.ที่เกี่ยวข้องกับงานสายงาน 
(อ านวยการ/ชพ./อส. ขึ้นไป) 2-4 คน

กรรมการ

ขรก.งานบุคคล  เลขานุการ
จนท.งานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

แนวทางการด าเนินการ เลื่อน ข้าราชการประเภททั่วไป
ช านาญงาน               อาวุโส (ต าแหน่งว่าง)

เกณฑ์การตัดสิน : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60เกณฑ์การตัดสิน : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

วิธีการ : พิจารณาจากองค์ประกอบข้างต้น ซึ่งอาจ
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน หรือ
วิธีการอย่างอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี
ตามที่เห็นสมควร

รายงานผลการพิจารณา
พร้อมเหตุผลต่ออธิบดี 

(ผ่านกอง บค.)
แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่
อธิบดีลงนามในค าสั่ง

4องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน
1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับ
ราชการ ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ

20

2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่ง

25

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 25
4. ความประพฤติ/คุณลักษณะอื่นๆ เช่น เคยเป็น
หัวหน้างานฯลฯ

20

5. อื่นๆตามที่เห็นสมควร 10



Q & A


