
ที่ นร 1006/ว 10  สํ านักงาน  ก.พ.
 ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

15  กันยายน  2548

เ ร่ือง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผู ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา

เรียน (เวียน กระทรวง ทบวง กรม)

อางถึง 1.  หนงัสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
2.  หนงัสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
3.  หนงัสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับที่สูงขึ้น
3. หลักเกณฑและวิธกีารประเมนิผลงานเพือ่ยาย โอนหรอืบรรจกุลับ
4. คณุสมบตัิของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

ตามหนังสือที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหด ํารงต ําแหนงสํ าหรับผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) ต ําแหนงประเภท
วชิาชพีเฉพาะ และตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมอบใหกรมเจาสังกัดเปนผูดํ าเนินการ
ประเมินบุคคลส ําหรับตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา  และตามหนังสือที่อางถึง 2  และ 3 แจงมติ ก.พ.
เก่ียวกับการมอบอํ านาจ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาว
ระดบั 8 ลงมา ในกรณีตาง ๆ ความแจงแลว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการประเมินบุคคลดํ าเนินการไดอยางเปนระบบ
มคีวามโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบไดในทกุขัน้ตอน สามารถคดัสรรผูทีม่คีวามรู  ความสามารถ
ความชํ านาญงานและมีความเหมาะสมกับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึง่จะกอใหเกิดประโยชนตอ
หนวยงานและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธกีารประเมนิ
บคุคลเพือ่แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงสํ าหรับผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และ
ต ําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิก
มติ ก.พ. ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3  และมีมติมอบให อ.ก.พ. กรมและผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดํ าเนินการตามหลักเกณฑ
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และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผู ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตํ าแหนงประเภททั่วไป)  และตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ต ําแหนงระดบั 8 ลงมา  ดังนี้

1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน 
และใหประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน
เวลา 30 วนั นบัตัง้แตวนัประกาศผล โดยใหด ําเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธกีารตามสิง่ทีส่งมาดวย 1

2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ      
ที่สูงขึ้น  ใหด ําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2

3. การประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและ
วธิีการตามสิ่งที่สงมาดวย 3

4. ผูไดรับแตงตัง้ตองมคีณุสมบตัคิรบถวนตามทีกํ่ าหนดตามสิง่ทีส่งมาดวย 4
5. เมื่อผูขอรับการประเมินผานการประเมินบุคคลแลว ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา 52 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทีข่อรบั
การประเมนิได  ทั้งนี้ จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัดไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน
ครบถวนสมบูรณ สามารถนํ าไปประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่
เปนสาระสํ าคัญของผลงานและไมกอนวันที่ผู นั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด 
รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่
27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523
ดวย

6. โดยที่ ก.พ. กํ าหนดให อ.ก.พ. กรม มีอํ านาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลา
ขั้นตํ่ าในการด ํารงต ําแหนงและอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิจากหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ ก.พ. กํ าหนดได  ดงันัน้
จึงขอใหสวนราชการรีบดํ าเนินการให อ.ก.พ. กรมดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว
เพ่ือสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและสามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการ
ใหด ํารงตํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง  มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กํ าหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2548  เปนตนไป

8. การประเมนิบคุคลต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ทีอ่ยูระหวางการด ําเนนิการของกรมเจาสังกัด
กอนวนัทีห่ลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือฉบับนี้มีผลใชบังคับ ก็ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและ
วธิกีารที ่ก.พ. กํ าหนดไวเดมิตามหนงัสือทีอ่างถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ

อนึง่  สํ าหรับการประเมนิบคุคลเพือ่แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ยังคงใช
หลักเกณฑและวิธกีารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กํ าหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ทั้งนี้ เฉพาะ
วิธีการประเมินบคุคลส ําหรับต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ใหใชวธิกีารประเมนิ
บคุคล ทัง้  4  ขัน้ตอนเชนเดียวกับตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัด
ตาง ๆ  ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา   สีมานันท)
เลขาธิการ  ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร.  0 2281 0977
โทรสาร  0 2282 7316


