
ที่  นร  1006/ว 34  สํ านักงาน  ก.พ.
 ถนนพิษณุโลก  กทม.10300

29 ตลุาคม  2547

เร่ือง การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํ ารงตํ าแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
โดยอาศยัความรู ความชํ านาญและประสบการณเฉพาะตัว สํ าหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 
และระดับ 2 

เรียน เวียน กระทรวง กรม จังหวัด

อางถึง 1. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 0707.3/ว 2 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540
2. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.1/4723-4840 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2540 
3. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
4. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว 8 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546

ส่ิงที่สงมาดวย  1. วิธีการคัดเลือก
2. ค ําอธิบายเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

ตามหนงัสือทีอ่างถึง ก.พ. ไดมมีตกํิ าหนดหลกัเกณฑและวิธกีารคดัเลอืกเพ่ือเล่ือนขาราชการ
พลเรือนสามญัขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความช ํานาญและ
ประสบการณเฉพาะตวั สํ าหรับสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดบั 1 และระดบั 2 มาเพือ่ถือปฏิบตั ิความแจงแลว นัน้

ก.พ.พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการบรหิารงานบคุคลของสวนราชการเกดิความคลองตวัและ
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ก.พ. โดยอาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65 และ 66 
แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 จงึมมีตใิหปรบัปรงุการก ําหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร
คดัเลอืกเพ่ือแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนสามญัใหด ํารงต ําแหนงซึง่มลัีกษณะงานทีต่องปฏิบตัโิดยอาศยัความรู 
ความช ํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สํ าหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 โดยยกเลิก
มติ  ก.พ. ตามหนงัสือทีอ่างถึง  และกํ าหนดหลกัเกณฑและวิธกีารคดัเลอืก ดงัตอไปนี้

1. การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามญัใหดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น
1.1 ให อ.ก.พ.กรมกํ าหนดวิธีการ วางมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพการคัดเลือกบุคคล

ใหเหมาะสมกับตํ าแหนงและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ  วินิจฉัยปญหาตลอดจนปฏิบัติงานอื่น        
ที่เก่ียวของกับการคัดเลือก  ทั้งนี้ อ.ก.พ.กรมจะดํ าเนินการดังกลาวเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการ    
ด ําเนินการแทนก็ได

1.2 การคดัเลอืกเพ่ือเล่ือนบคุคลขึน้แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้ทกุสายงาน    
ใหใชวิธีการสอบ หรือการประเมินผลงาน หรือการทดลองปฏิบัติงาน อยางนอย 1 วิธี ทั้งนี้ รายละเอียด
วธิกีารคัดเลือกตามสิ่งที่สงมาดวย 1
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1.3 ใหกรมเจาสังกัดเลื่อนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ  
ทีสู่งกวาระดับตํ าแหนงที่ผูนั้นดํ ารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ

2. การยาย โอน หรือบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ
ที่ไมสูงกวาเดิม

2.1 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผู ดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงซึ่งมี      
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํ านาญและประสบการณเฉพาะตัว สํ าหรับสายงาน       
ที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดบั 2 ในระดบัเดยีวกนัและอยูในกลุมต ําแหนงเดยีวกนักบัต ําแหนงที่จะ        
แตงตัง้ หรือกรณพีนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่ ก.พ. กํ าหนดในหนังสือสํ านักงาน ก.พ.                
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งเปนผูดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับ     
ผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณในระดบัเดยีวกนัทีม่ช่ืีอต ําแหนงอยางเดยีวกนัหรอืมลัีกษณะงานดานเดยีวกนักับ
ต ําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหสวนราชการพิจารณาแตงตั้งได โดยไมตองคัดเลือก

2.2 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผู ดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงซึ่งมี      
ลักษณะงานทีต่องปฏิบตัโิดยอาศยัความรู ความช ํานาญและประสบการณเฉพาะตวั สํ าหรับสายงานทีเ่ร่ิมตน
จากระดบั 1 และระดบั 2 ในระดบัเดยีวกบัต ําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง แตไมไดอยูในกลุมตํ าแหนงเดียวกัน หรือ
กรณีผูที่ไมเคยดํ ารงตํ าแหนงลักษณะดังกลาวมากอน รวมทั้งพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น    
ซึ่งมใิชกรณีตามขอ 2.1 หรือกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กรมแตงตั้งเปนผูพิจารณาคดัเลอืกตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีกํ่ าหนดไวในขอ 1.2 หรืออาจก ําหนดวธิกีารอืน่
เพ่ือความเหมาะสมและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ

3. การแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนง
3.1 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงตามที่กํ าหนดไว
ในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง

(2) มรีะยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะ
แตงตัง้ตามคณุวฒุขิองบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ทั้งนี้ อาจนํ าระยะเวลา
ในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอื่น  ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวของหรือเก้ือกูล         
มานบัรวมเปนระยะเวลาขั้นตํ่ าได

การนับระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่อยู
ในกลุมตํ าแหนงเดียวกัน  ใหสวนราชการนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เก่ียวของหรือเก้ือกูลกันได 
แตถาเปนตํ าแหนงในสายงานที่ไมอยูในกลุมตํ าแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตาม
กฎหมายอืน่ ให อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการที ่ อ.ก.พ.กรมแตงตัง้เปนผูพิจารณาวา งานทีเ่คยปฏบิตัิ     
มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเก้ือกูลกับตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยให
พิจารณาจากขอเทจ็จรงิ ลักษณะงานทีป่ฏิบตัแิละประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ

(3) เปนผูผานการคดัเลอืกโดยวธิกีารสอบ หรือการประเมนิผลงาน หรือการให
ทดลองปฏบิตังิาน หรือโดยวธิกีารอืน่ ๆ  ตามที ่อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการที ่อ.ก.พ.กรมแตงตัง้กํ าหนด
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3.2 ใหแตงตัง้บุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ ก.พ. 
กํ าหนดไวขางตน  รวมทัง้ตองเปนไปตามหนงัสือสํ านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่สร 0203/ว 255  ลงวนัที ่
27 พฤศจกิายน 2524 ดวย

4. กรณใีดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดไวในหนังสือฉบับนี้ ใหเสนอ 
ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป

5. สํ าหรับกรณทีีส่วนราชการใดไดด ําเนนิการคดัเลอืกเพ่ือแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนสามญั
ใหด ํารงตํ าแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความช ํานาญและประสบการณเฉพาะตัว   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดไวในหนังสือที่อางถึงแลว หรืออยูในระหวางดํ าเนินการกอนวันที่       
ออกหนงัสือสํ านกังาน ก.พ. ฉบบันี ้ ใหด ําเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธกีารเดมิตอไปจนแลวเสรจ็ หรือจะ
ด ําเนนิการตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีกํ่ าหนดตามหนงัสือสํ านกังาน ก.พ. ฉบบันีก็้ได ตามทีเ่ห็นสมควร

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและ
จงัหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา  สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

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



   ส่ิงที่สงมาดวย 1
วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกมี 3 วิธี คือ

1. คัดเลือกโดยการสอบ
การสอบใหดํ าเนินการโดยอิงตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 24 ลงวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2535 เร่ืองหลักสูตรและวิธีดํ าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สมคัรสอบคดัเลอืก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยกํ าหนดให
ท ําการทดสอบเฉพาะความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ทักษะความสามารถที่เก่ียวกับงานในตํ าแหนงนั้น
โดยเฉพาะ โดยวิธีสอบขอเขียน

2. คัดเลือกโดยการประเมินผลงาน
การประเมินผลงานใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง (โดยไมจํ าเปนตองเขียน     

ผลงานขึน้มาใหม นอกจากเปนการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานในอดีต) หรือพิจารณาจากแฟมงาน   
ซึง่ไดบนัทกึผลงานที่ทํ าจริงไวแลวในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยผลงานนั้นแสดงใหเห็นถึง ทักษะ 
ความรูความสามารถความชํ านาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ

3. คัดเลือกโดยการใหทดลองปฏิบัติงาน
หมายถึง การทดลองปฏิบัติงานในสถานการณจริงหรือการสาธติการปฏิบัติงาน
3.1 เปนการวัด กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานและผลผลิต (Product) ของการ

ปฏิบัติงาน
3.2 การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ท ําได 2 แนวทาง

(1) มุงกํ าหนดคาคุณภาพของการปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมปฏิบัติงาน เชน
- ท ํางานไดดีเพียงใด
- ทํ างานถูกตองหรือไม
- ขัน้ตอนที่ปฏิบัติตาง ๆ ถูกตองหรือไม
- การปฏิบัติแตละขั้นตอนปลอดภัยหรือไม
- ขัน้ตอนทีป่ฏิบตัิเปนไปตามลํ าดับปฏิบัติที่แนะนํ าไวหรือไม

(2) มุงพิจารณาจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ในรูปของอัตราที่ปฏิบัติ 
ความเรว็ และการเคลื่อนไหว เชน สามารถทํ างานที่ไดรับมอบหมาย เสร็จไดทันภายในเวลาที่กํ าหนด

3.3 การประเมนิผลผลติของการปฏบิตังิาน  ผลงานเปนประจกัษ เมือ่เทยีบกบัมาตรฐาน
ของงานและนโยบายของสวนราชการ โดยพิจารณาไดจากผลงานทายสุดเมื่อไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นใน    
แตละชวงเวลา ซึ่งอาจใชคํ าถามเหลานี้

    - งานทีท่ ําขึน้เปนไปตามมาตรฐานการออกแบบมากนอยเพียงใด
    - ผลงานที่ทํ าได ประณีต เรียบรอย หรือไม
    - ผลงานทีท่ ําได เปนไปตามมาตรฐานงานเพียงใด
    - ผลงานทีท่ ําได เปนไปตามขอแนะนํ าเบื้องตนเพียงใด
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3.4 ระดบัคาการประเมินของกระบวนการปฏิบัติงาน อาจเปน 2 ระดับคา เชน
   - ปฏิบตัไิด หรือปฏิบัติไมได
   - ดี หรือไมดี
   - มีทักษะ หรือไมมีทักษะ
   - ถูกตอง หรือไมถูกตอง

ระดบัคาการประเมินของผลการปฏิบัติงาน อาจแบงเปน 4 ระดับคา ไดแก
1. ดีมาก 2. ดี 3. พอใช 4. ตองปรับปรุง

3.5 ควรมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานโดยภาพรวมดวย เชน
- ผาน หรือ ไมผาน
- เหมาะสม หรือ ไมเหมาะสม



   ส่ิงที่สงมาดวย 2
ค ําอธิบายเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

การพจิารณาคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไป

- ประวัติสวนตัว (ตาม ก.พ.7)
- ประวัติการรับราชการ
- ประสบการณในการทํ างาน
- อัตราเงินเดือน

2. คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง
- คณุวฒุกิารศกึษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามที่

ก.พ. กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง)
- ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงและการปฏิบัติงานตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐาน

กํ าหนดตํ าแหนง
3. คณุสมบตัอ่ืิน ๆ ตามที่ ก.พ. กํ าหนดเพิ่มเติม เชน มีระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารง

ต ําแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เก่ียวของเก้ือกูล ตามคุณวุฒิของ
บคุคล และตามระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง

   3.1 การกํ าหนดระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงใน
สายงานทีจ่ะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและตามระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้

ระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง
      คุณวุฒิ 4 5 6

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ 9 ป 11 ป 13 ป

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) หรือ
เทยีบไดไมตํ่ ากวานี้

8 ป 10 ป 12 ป

ปวช. หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้

6 ป 8 ป 10 ป

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ - 7 ป 9 ป

ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ - 6 ป 8 ป
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3.2  การก ําหนดระยะเวลาขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงในสายงานทีจ่ะ
แตงตั้ง สํ าหรับสายงานตาง ๆ ดงัตอไปนี้

(1) สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 ที่กํ าหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือโท
หรือเทยีบไดไมตํ ่ากวานี ้เปนคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับต ําแหนงในระดบั 3 หรือ 4 หรือ 5 เชน สายงาน
นาฏศิลป ดุริยางคศลิป หรือคีตศิลป เปนตน

(2) สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ที่กํ าหนดคุณวุฒิระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรือ
เทยีบไดไมตํ ่ากวานี ้เปนคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับต ําแหนงในระดบั 2 เชน สายงานชางหลอ ชางอาภรณ
หรือชวยทันตแพทย เปนตน

กํ าหนดระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
ตามคณุวฒุขิองบคุคลและตามระดบัต ําแหนงทีจ่ะแตงตัง้ ดงันี้

ระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง
       คุณวุฒิ

4 5 6

ประโยคประถมศึกษา หรือประกาศนียบัตรชั้นตนทางนาฏศิลป
หรือดุริยางคศิลป หรือคีตศิลป

9 ป 11 ป 13 ป

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 7 ป 9 ป 11 ป

ประกาศนียบัตรชั้นกลางทางนาฏศิลป หรือดุริยางคศิลป  หรือ
คตีศิลป

6 ป 8 ป 10 ป

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง หรืออนุปริญญา 2 ป หรือ
เทยีบไดไมตํ่ ากวานี้

5 ป 7 ป 9 ป

ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ 4 ป 6 ป 8 ป

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางนาฏศิลป หรือดุริยางคศิลป หรือ
คตีศิลป

4 ป 6 ป 8 ป

ปรญิญาตรหีรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางที่กํ าหนดเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง

2 ป 4 ป 6 ป

ปรญิญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางที่กํ าหนดเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง

- 2 ป 4 ป


