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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 
ประเภทท่ัวไประดับชำนาญงานและระดับอาวุโส 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. วัตถุประสงค ์
  1.1  เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  กระบวนงานต่างๆ  และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  1.2  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  รวมทั้งเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก  หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

2.  ขอบเขต 
  คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประเมินบุคคล  เป็นคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  (ตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการซึ่งเลื่อนไหลถึงระดับชำนาญการทุกตำแหน่ง)  ระดับชำนาญการพิเศษ ครอบคลุมถึงการ
กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล  การคัดเลือกบุคคลและการประเมินผลงานซึ่งเป็นตำแหน่งเลื่อนไหลและมี 
ผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้วและในตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นของข้าราชการสังกัดสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1.  อ.ก.พ.  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่พิจารณา
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ
ระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่  อ.ก.พ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนด 
  3.  คณะกรรมการประเมินผลงาน  มีหน้าที่ประเมินผลงานของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สำนักงาน  ก.พ.  กำหนด 
  4.  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่ดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดบัชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 
  5.  ผู้ รับก ารประเมิ น   หมายถึ ง   ข้ าราชการในสั งกั ดสำนั ก งานน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพ่ือส่งผลงานประเมินเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดบัชำนาญการ  และชำนาญการพิเศษ 
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Work  Flow กระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 

(ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการซึ่งเลื่อนไหลถึงระดับชำนาญการทุกตำแหน่ง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน 
ส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงาน 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และเอกสารผลงานของผู้รับการประเมิน 

 

จัดทำประกาศรายชื่อผู้รับการประเมินและ
ช่ือผลงานท่ีเข้ารับการประเมินผลงาน 

ผู้รับการประเมินส่งเอกสารผลงาน 
ฉบับสมบรูณ ์

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

คณะกรรมการประเมินผลงานฯประชุม
เพื่อพิจารณาผลงาน 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 

ผ่าน 

แก้ไขผลงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
และส่งให้คณะกรรมการฯพิจารณา 

ปรับปรุง
ผลงาน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

อ.ก.พ. สผ.  กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินบุคคล 
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ขั้นตอนกระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 

ลำดับที ่ ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ส่งเอกสารประกอบการ
ประเมินผลงาน 

ผู้ที่มคีณุสมบตัิครบถว้นจดัทำเอกประกอบการประเมินผลงาน
(เอกสารหมายเลข 1 -5)  ตามประกาศ  อ.ก.พ.สผ.  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
และหนังสือท่ี นร 1006/ว 10  ลงวันท่ี  15  กันยายน  
2548   

ผู้รับการประเมิน 

2. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
และเอกสารผลงานของผู้รบั
การประเมิน 

1.  กลุ่มงานบรหิารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคณุสมบัตผิู้รับ
การประเมินจาก  ก.พ.  7  ว่ามีคณุสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง  และมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง
หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของ
บุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
2.  ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารผลงานของผู้รับการประเมิน
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม  (เอกสารหมายเลข 1 -5)  ตาม
ประกาศ  อ.ก.พ.สผ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษและหนังสือท่ี นร 1006/ว 10   
ลงวันท่ี  15  กันยายน  2548   

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. จัดทำประกาศรายชื่อผูร้ับ
การประเมินและชื่อผลงานท่ี
เข้ารับการประเมินผลงาน 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจดัทำประกาศรายชื่อผูร้ับการ
ประเมินและช่ือผลงานท่ีเข้ารบัการประเมินผลงาน  และแจ้ง
เวียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. ผู้รับการประเมินส่งเอกสาร
ผลงานฉบับสมบูรณ ์

ผู้รับการประเมินนำเอกสารทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลไปปรับปรงุแก้ไขให้มีความสมบูรณ์  
ถูกต้องและนำส่งกลับมายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
นำเข้าคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป 

ผู้รับการประเมิน 

5. คณะกรรมการประเมิน 
ผลงานฯประชุมเพื่อ
พิจารณาผลงาน 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานตามสายงาน  โดยคณะกรรมการประเมินผลงาน
ร่วมกันพิจารณา  ผลงานดังน้ี 
1.  ผ่านการประเมินโดยไม่มีการแก้ไข 
2.  ให้แก้ไขผลงาน  ทั้งนี้ให้แก้ไขภายในระยะเวลา  60  วัน  
นับจากวันประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 
3.  ไมผ่่านการประเมิน  คณะกรรมการประเมินผลงานรายงาน
ให้เลขาธิการ  สผ.  ทราบและแจ้งผลใหผู้้รับการประเมินทราบ  
 

1.  คณะกรรมการประเมิน 
ผลงาน 
2.  กลุ่มงานบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจดัทำคำสั่งการเลื่อนข้าราชการ
ที่ผ่านการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งเวยีนคำสั่ง
ดงักล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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Work  Flow กระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำรวจตำแหน่งว่างประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ 

จัดทำบันทึกเสนอต่อเลขาธิการ สผ.
เพื่อกำหนดแนวทางการสรรหา  ดังนี ้

- การย้ายเพื่อสับเปลี่ยน 
- การเปิดรับสมัครคดัเลือก 

จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนสามัญ
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของ 
ผู้ที่สมัครเข้ารับการคดัเลือกฯ 

จัดทำประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือกเพื่อ 
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการระดับชำนาญการพเิศษ 

รับสมัครคัดเลือก 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล   
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

จัดทำประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเพื่อ 
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการระดับชำนาญการพเิศษ 

เข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผลงาน 

อ.ก.พ. สผ.  กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินบุคคล 
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ปรับปรุง
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 
ส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงาน 

ผู้รับการประเมินส่งเอกสารผลงาน 
ฉบับสมบรูณ ์

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

คณะกรรมการประเมินผลงานฯประชุม
เพื่อพิจารณาผลงาน 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 

ผ่าน 

แก้ไขผลงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
และส่งให้คณะกรรมการฯพิจารณา 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จัดทำบันทึกเพื่อเสนอขอความเหน็ชอบ
การแต่งตั้งต่อปลัดกระทรวง 
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ขั้นตอนกระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 

ลำดับที ่ ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. สำรวจตำแหน่งว่าง 

ประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำรวจตำแหน่งว่างประเภท
วิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. จัดทำบันทึกเสนอต่อ
เลขาธิการ สผ.เพื่อกำหนด
แนวทางการสรรหา   

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  จัดทำบันทึกเสนอต่อ
เลขาธิการ  สผ.  เพื่อกำหนดแนวทางการสรรหาตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  ดังนี้ 

1. การย้ายเพื่อสับเปลี่ยน 
2. การเปิดรับสมัครคดัเลือก 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. จัดทำประกาศรับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเข้ารับการประเมินผล
งานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ 

กรณีที่เลขาธิการ  สผ.  ได้กำหนดแนวทางการสรรหาโดยใช้วิธี 

การเปิดรับสมัครคดัเลือก  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนสามัญเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการพเิศษ  และแจ้งเวียนประชาสมัพันธ์ให้
ข้าราชการในสังกัดได้รบัทราบ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารของผู้ทีส่มัครเข้ารับ
การคัดเลือกฯ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัคร
จาก  ก.พ.  7  และเอกสารของผูท้ี่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  
โดยให้เป็นไปตามประกาศ  อ.ก.พ.สผ.  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการและระดบัชำนาญการพิเศษและ
หนังสือท่ี นร 1006/ว 10  ลงวนัท่ี  15  กันยายน  2548   

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. จัดทำประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจดัประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้า
รับการคดัเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  และแจ้งเวียน
ประชาสมัพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดไดร้ับทราบ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล  เพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคล 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่  อ.ก.พ.สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว ้

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

7. จัดทำประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับ
การคัดเลือกเพื่อประเมิน 
ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริหารทัพยากรบคุคลจดัทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลือ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  โดยกำหนดใหผู้้ที่ได้รับ
การคัดเลือกต้องจัดส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินภายใน   
90  วัน  นับจากวันที่ประกาศ 

กลุ่มงานบริหารทัพยากรบคุคล 

8. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก 
ส่งเอกสารประกอบการ
ประเมินผลงาน 

ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจัดทำเอกประกอบการประเมนิผลงาน(เอกสาร
หมายเลข 1 -5)  ตามประกาศ  อ.ก.พ.สผ.  เรื่องหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมนิบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพเิศษและหนังสอืที่ นร 
1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยายน  2548   

ผู้รับการประเมิน 
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ลำดับที ่ ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
9. ตรวจสอบความถูกต้อง

เอกสารผลงานของผูร้ับการ
ประเมิน 

ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารผลงานของผู้รับการประเมินให้
เป็นไปตามแบบฟอร์ม  (เอกสารหมายเลข 1 -5)  ตามประกาศ  
อ.ก.พ.สผ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวธิีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับ
ชำนาญการพิเศษและหนังสือท่ี นร 1006/ว 10  ลงวันท่ี  15  
กันยายน  2548   

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

10. ผู้รับการประเมินส่งเอกสาร
ผลงานฉบับสมบูรณ ์

ผู้รับการประเมินนำเอกสารทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลไปปรับปรงุแก้ไขให้มีความสมบูรณ์  
ถูกต้องและนำส่งกลับมายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
นำเข้าคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป 

ผู้รับการประเมิน 

11. คณะกรรมการประเมิน 
ผลงานฯประชุมเพื่อพิจารณา
ผลงาน 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานตามสายงาน  โดยคณะกรรมการประเมินผลงาน
ร่วมกันพิจารณา  ผลงานดังน้ี 
1.  ผ่านการประเมินโดยไม่มีการแก้ไข 
2.  ให้แก้ไขผลงาน  ทั้งนี้ให้แก้ไขภายในระยะเวลา  60  วัน  
นับจากวันประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 
3.  ไมผ่่านการประเมิน  คณะกรรมการประเมินผลงานรายงาน
ให้เลขาธิการ  สผ.  ทราบและแจ้งผลใหผู้้รับการประเมินทราบ 

1.  คณะกรรมการประเมิน 
ผลงาน 
2.  กลุ่มงานบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

12. จัดทำบันทึกเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบการแต่งตั้งเสนอต่อ
ปลัดกระทรวง 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจดัทำบันทึกเพื่อขอความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการพิเศษเสนอต่อปลัดกระทรวง 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

13. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจดัทำคำสั่งการเลื่อนข้าราชการ
ที่ผ่านการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งเวยีนคำสั่ง
ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การเลื่อนข้าราชการประเภทท่ัวไป  ระดับชำนาญงาน 
การเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงานมีข้ันตอนดังนี้ 
1.  ผู้ขอประเมินเสนอขออนุมัติตัวบุคคล 
 ผู้ขอรับการประเมินซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่  ก.พ.  กำหนดจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอ
อนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินซึ่งมีเอกสารที่ใช้ประกอบ  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
 ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล 
2.  การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล  
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินที่ส่ง
มาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   
3.  เสนอเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคลพิจารณาอนุมัติตัวบุคคล 
 3.1  จัดทำหนังสือเสนอเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาอนุมัต ิ
 3.2  เมื่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติแล้วให้
ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเป็นรูปเล่ม 
4.  ผู้ขอรับการประเมินจัดส่งผลงานและเอกสารประกอบการประเมิน 
 ลักษณะผลงานที่ใช้ประเมิน  มีดังนี้ 
 4.1  เป็นผลงานจากการที่ปฏิบัติงานจริง 
 4.2  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับ
การประเมินตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 4.3  ต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ขอประเมิน  1  ระดับ  
และเป็นผลงานที่สำเร็จแล้ว 
 4.4  เอกสารหรือหลักฐาน  แสดงผลงานต่างๆ  ที่จะนำมาประเมินต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชา 
5.  คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลนัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมิน  
คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาเอกสารการประเมิน  หากคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเอกสารการประเมิน  
กรณีมีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญให้ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการแก้ไขเอกสารตามมติ คณะกรรมการ
ประเมินผลงานให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน 
6.  ออกคำสั่งเลื่อน 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยารกบุคคลจัดทำคำสั่งเลื่อน  เสนอให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม  และแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบโดยทั่วกัน 
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Work  Flow กระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชำนาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอประเมินเสนอขออนุมัติตัว
บุคคล 

ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล 

เสนอเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรบุคคลพิจารณาอนุมัติตัว

บุคคล 

ผู้ขอรับการประเมินจัดส่งผลงานและ
เอกสารประกอบการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
ผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 

ออกคำสั่งเลื่อน 
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การเลื่อนข้าราชการประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโส 
 
การเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป  ระดับอาวโุส  มีขั้นตอนดังนี้ 
1.  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำรวจตำแหน่งว่าง 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสที่ว่างลงเพ่ือสรุป
เสนอขอความเห็นชอบเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือกำหนด
วิธีการแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสที่ว่าง  และจัดทำหนังสือแจ้งข้าราชการในสังกัดที่
มีคุณสมบัติและประสงค์ขอเลื่อนระดับจัดทำสรุปผลงานส่งมายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการโดย  อ.ก.พ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  เสนอ  อ.ก.พ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน
สามัญอย่างน้อย  3  คน  ดังนี้ 
 2.1  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หรือผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  1  คน 
 2.2  ผู้แทน  อ.ก.พ.กรม  1  คน 
 2.3  ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมนั้น  ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในลักษณะงานของ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  และดำรงตำแหน่งในระดับไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  1  คน 
3.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการคัดเลือก 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ  สำหรับใช้ประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้ 
 3.1  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่ง 
 3.2  ข้อมูลบุคคลเพ่ือพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง  เป็นข้อมูลบุคคลของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก  ได้แก่  
ประวัติการรับราชการ  ประวัติการศึกษา  ประวัติการฝึกอบรม  ผลงานที่สำคัญ  เป็นต้น 
4.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก 
 4.1  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลให้
เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยต้องคำนึงถึงความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ  และประวัติรับราชการ  
ซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 4.2  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอรายชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้   
 4.3  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกความเหมาะสมของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกและเสนอรายชื่ อผู้ได้รับ
การคัดเลือกต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  โดยเสนอเรียงลำดับรายชื่อผู้ซึ่งเหมาะสมที่สุดไว้ในลำดับแรก  และผู้ซึ่ง
เหมาะสมรองลงไปไว้ในลำดับถัดไป  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย 
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5.  จัดทำหนังสือเสนอเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการ 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ฯ  พร้อมเสนอรายชื่อผู้มี
ความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการเสนอว่าบุคคลใดในรายชื่อที่คณะกรรมการเสนอเป็นผู้
เหมาะสมที่จะได้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนออกคำสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป 
6.  ออกคำสั่งเลื่อน 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยารกบุคคลจัดทำคำสั่งเลื่อน  เสนอให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม  และแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบโดยทั่วกัน 
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Work  Flow กระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำรวจตำแหน่งว่าง 

แต่งตั้งคณะกรรมการโดย  อ.ก.พ.สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการคัดเลือก 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือก 

จัดทำหนังสือเสนอเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 

ออกคำสั่งเลื่อน 
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เอกสารอ้างอิง 

 
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  การประเมินบุคคล 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และ
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 
www.ocsc.go.th  หัวข้อการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



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

15  กันยายน  2548

เร่ือง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนง
ประเภททั่วไป) และตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ต ําแหนงระดับ 8 ลงมา

เรียน (กระทรวง  กรม  จังหวัด)

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

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวธิกีารคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ
    ทีสู่งขึ้น
3. หลักเกณฑและวิธกีารประเมนิผลงานเพือ่ยาย โอนหรอืบรรจกุลับ
4. คณุสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

ตามหนงัสือที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง       
ใหด ํารงต ําแหนงสํ าหรับผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) ต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ   
และตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมอบใหกรมเจาสังกัดเปนผูดํ าเนินการประเมินบุคคลสํ าหรับ
ต ําแหนงระดับ 8 ลงมา  และตามหนังสือที่อางถึง 2  และ 3 แจงมติ ก.พ. เก่ียวกับการมอบอํ านาจ             
การพจิารณาคณุสมบัติของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวระดับ 8 ลงมา ในกรณีตาง ๆ        
ความแจงแลว นั้น

บดันี ้ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการประเมินบุคคลดํ าเนินการไดอยางเปนระบบ มีความ
โปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน สามารถคัดสรรผูที่มีความรู  ความสามารถ          
ความช ํานาญงานและมีความเหมาะสมกับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
และระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลักเกณฑและวธิกีารประเมนิบุคคลเพื่อ        
แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิกมติ ก.พ.               
ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3  และมีมติมอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหง    
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน    
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และ
ต ําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ดังนี้
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1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน และให
ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน 
นบัตัง้แตวนัประกาศผล โดยใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 1

2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ      
ทีสู่งขึน้ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2

3. การประเมินผลงานเพือ่ยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3

4. ผูไดรับแตงตัง้ตองมคีณุสมบตัคิรบถวนตามทีกํ่ าหนดตามสิง่ทีส่งมาดวย 4
5. เมือ่ผูขอรบัการประเมนิผานการประเมนิบคุคลแลว ใหผูมอํี านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52

แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2535 แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทีข่อรบัการประเมนิได  
ทัง้นี ้  จะแตงตัง้ไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัดไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ สามารถ           
นํ าไปประกอบการพิจารณาไดทันที  โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสํ าคัญของผลงาน        
และไมกอนวันที่ผู นั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือ      
สํ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสํ านักงาน 
ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 ดวย

6.  โดยที่ ก.พ. กํ าหนดให อ.ก.พ.กรม มีอํ านาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณา       
คดัเลอืกบคุคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาขั้นตํ่ าในการด ํารงต ําแหนง
และอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิจากหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ก.พ. กํ าหนดได  ดงันัน้ จงึขอใหสวนราชการรบีด ําเนินการ
ให อ.ก.พ.กรมดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว เพ่ือสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและ
สามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง           
มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

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

8. การประเมนิบคุคลต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ทีอ่ยูระหวางการด ําเนนิการของกรมเจาสังกัดกอน
วนัทีห่ลักเกณฑและวิธกีารตามหนงัสือฉบบันีม้ผีลใชบงัคบั ก็ใหด ําเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ ก.พ. 
กํ าหนดไวเดิมตามหนังสือที่อางถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ

อนึง่  สํ าหรับการประเมนิบคุคลเพือ่แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ยังคงใช    
หลักเกณฑและวิธกีารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กํ าหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ทั้งนี้ เฉพาะวิธีการ
ประเมินบคุคลส ําหรับต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ใหใชวิธีการประเมินบุคคล      
ทัง้ 4 ขัน้ตอนเชนเดียวกับตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
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จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ       
ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา   สีมานันท)
เลขาธิการ  ก.พ.

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



ส่ิงที่สงมาดวย 1

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

1. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง    
ใหด ํารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น

1.1 ใหคัดเลือกเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ
ตํ าแหนงที่ผูนั้นดํ ารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ

1.2 ใหมีการคัดเลือกบุคคลอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะใหสงผลงาน
ประเมิน และใหมีการประกาศผลการคัดเลือกอยางเปดเผย รวมทัง้เปดโอกาสใหมกีารทกัทวง
ไดภายในเวลาทีก่ ําหนด

1.3 การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 2 กรณี คือ
1.3.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ ก.พ. หรือ  

ผูที่ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน  
และมีผูครองตํ าแหนงอยูแลว เชน ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. 
ต ําแหนงบุคลากร 3-5 หรือ 6 ว หรือต ําแหนงนายแพทย 4-6 หรือ 7 วช. หรือ 8 วช. เปนตน 
ใหผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เปนผูพจิารณาคดัเลอืก ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่       
อ.ก.พ.กรมก ําหนด  โดยค ํานงึถงึความรูความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ และใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรดวย  ทั้งนี้ 
หากสวนราชการไดมอบอํ านาจใหจังหวัดเปนผูดํ าเนินการประเมินบุคคล ก็ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร
ทํ านองเดียวกัน

1.3.2 กรณกีารคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทีไ่มใชต ําแหนง
ตามขอ 1.3.1 เชน ต ําแหนงนกัวิชาการพสัด ุ 7 ว ต ําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 8 ว        
หรือต ําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว หรือ 8 ว เปนตน และกรณีการแตงตั้ง
ใหดํ ารงตํ าแหนงวางทุกกรณี เชน ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช.        
ที่วางลง ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแตงตั้งเปน           
ผูพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด  โดยคํ านึงถึงความรู 
ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ความเปนธรรม และประโยชนที่ทางราชการ        
จะไดรับ  ทั้งนี้ ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลระบุเหตุผลในการพิจารณา
ไวเปนลายลักษณอักษรดวย
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1.4 ในการคัดเลือกบุคคลให อ.ก.พ.กรม มีอํ านาจหนาที่ดังน้ี
1.4.1 กํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการคัดเลือก 

เชน ผูที่จะเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวนแลว หรือก ําหนดใหเขารับการคดัเลอืก
กอนมีคุณสมบัติครบถวน แตทั้งนี้ตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่ อ.ก.พ.กรม
ก ําหนด และก ําหนดองคประกอบอืน่ทีจ่ะตองเสนอในเบือ้งตน เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 
3 ป ผลงานที่จะสงประเมินทั้ง 2 สวนเปนตน

1.4.2 กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยตองมี   
องคประกอบตาง ๆ เหลานี ้ไดแก คณุสมบตัขิองบคุคล คณุลักษณะของบคุคล ผลการปฏบัิตงิาน
ยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน รวมทั้ง
กํ าหนดเกณฑการตัดสินและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

1.4.3 กํ าหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตํ าแหนงละ      
1 คน รวมทัง้ชือ่ผลงานทีจ่ะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่   
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) โดยประกาศอยางเปดเผย เชน          
ปดประกาศ ลง Intranet หรือ ลง Web-site เปนตน และก ําหนดเวลาใหมกีารทกัทวงไดภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ

1.4.4 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการในขอ 1.4.1–1.4.3 ใหขาราชการ
ในสังกัดไดทราบทั่วกัน

1.4.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารง
ตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
กับสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.6 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตํ าแหนงละ 
1 คน สํ าหรับตํ าแหนงตามขอ 1.3.2

1.4.7 วินจิฉยักรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองบคุคลในเรือ่งระยะเวลา   
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่น        
ทีเ่กี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.8 รายงานผลการพจิารณาคดัเลอืก ตามขอ 1.4.6 พรอมทัง้เหตผุลใน
การพจิารณาตอผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ หากมปีญหา
ใหผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เปนผูพจิารณาชีข้าด
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1.4.9 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวง โดยใหตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน  
โดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดํ าเนินการ
ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถา
ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกล่ันแกลงหรือไมสุจริต  ใหรายงาน          
ผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 ด ําเนนิการสอบสวนผูทกัทวงเพือ่หาขอเทจ็จรงิ แลวด ําเนนิการ
ตามที่เห็นสมควรตอไปดวย

ทัง้นี ้ อ.ก.พ.กรม อาจแตงตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลเพือ่ทํ าหนาที่    
ในขอ 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8 และ 1.4.9 แทนกไ็ด  โดยใหแตงตัง้ตามความเหมาะสมของแตละ
สายงาน และอาจแตงตัง้ไดหลายคณะตามความจ ําเปน

1.5 ขั้นตอนการดํ าเนินการคัดเลือกบุคคล
1.5.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ ก.พ. หรือ   

ผูที่ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดบัสงูขึน้ไดจากระดบัเริม่ตนของสายงาน 
และมีผู ครองตํ าแหนงอยูแลว  ใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่ปฏิบัติงาน             
การเจาหนาทีด่ ําเนนิการดังนี้

(1) สํ ารวจขอมลูผูทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนตามที่ อ.ก.พ.กรม กํ าหนด
(2) แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํ านักหรือเทียบเทาของ     

ผูนั้น ดํ าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด   
พรอมทัง้เหตผุลในการประเมนิคณุลักษณะดงักลาว

(3) แจงใหผูทีม่คีณุสมบตัดิงักลาวสงเอกสารประกอบการคดัเลอืก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้เคาโครงเรือ่ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่นเองปฏบัิตแิละรายชือ่ผูรวมจดัท ําผลงาน 
(ถาม)ี และอืน่ ๆ

(4) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
หรือผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํ านาจ แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ     
เขารับการประเมนิผลงาน ตามหลกัเกณฑที ่อ.ก.พ.กรมก ําหนด

(5) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

(6) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา
ขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงในสายงานทีจ่ะแตงตัง้หรือสายงานอืน่ทีเ่กีย่วของ
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง  ใหเสนอ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใน
สายงานที่จะประเมินหรือสายงานที่เกี่ยวของ เปนผูดํ าเนินการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณีมี  
ผูทักทวงการคัดเลือกบุคคลนั้น ให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลในสายงาน   
ทีจ่ะประเมนิหรอืสายงานทีเ่กีย่วของเปนผูด ําเนนิการตามขอ 1.4.9

1.5.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ไมใช
ตํ าแหนงตามขอ 1.5.1 และกรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงวางทุกกรณี ใหหนวยงาน                  
การเจาหนาทีห่รือหนวยงานทีป่ฏบัิตงิานการเจาหนาทีด่ ําเนนิการในขัน้ตอนที ่ (1)-(4) และ
คณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลด ําเนนิการในขัน้ตอนที ่(5)-(7) โดยใหด ําเนนิการดงันี้

(1) สํ ารวจขอมูลผูที่มีคุณสมบัติตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด
(2) แจงผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํ านักหรือเทียบเทาของผูนัน้

ดํ าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่อ.ก.พ.กรมกํ าหนด พรอมทั้ง   
เหตผุลในการประเมนิคณุลักษณะดงักลาว

(3) แจงใหผูทีม่คีณุสมบตัดิงักลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้เคาโครงเรือ่ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่นเองปฏบัิตแิละรายชือ่ผูรวมจดัท ําผลงาน 
(ถาม)ี และอืน่ ๆ

(4) รวบรวมขอมลูทัง้หมดเสนอให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการ
คดัเลอืกบุคคลที ่อ.ก.พ.กรมแตงตัง้เปนผูพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขารับการประเมนิผลงาน

(5) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการ
พิจารณาตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

(6) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

(7) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา   
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่     
เกีย่วของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคล
เปนผูด ําเนนิการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณมีผีูทกัทวงการคดัเลอืกบุคคลนัน้ ให อ.ก.พ.กรม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูดํ าเนินการตามขอ 1.4.9

2. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารบัการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือ
บรรจกุลับเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม

อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลจะก ําหนดใหมกีารคดัเลอืกบุคคล
ทํ านองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้ง      
ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้หรอืจะก ําหนดวธิกีารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมกไ็ด

**************************



ส่ิงที่สงมาดวย 2

หลักเกณฑ และวิ ธีการประเมินผลงานเพื่ อเลื่อนขึ้นแต งตั้ งให ดํ  ารงตํ  าแหน ง                
ในระดับที่สูงขึ้น

1. ผลงานที่สงประเมิน
1.1 ผูทีไ่ดรับการคดัเลอืกจาก อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลที ่

อ.ก.พ.กรมแตงตัง้ และผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เห็นชอบแลว หรือผูที่ไดรับการ            
คดัเลอืกจากผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสง     
ผลงานประเมินตามหัวขอเร่ืองที่ไดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล

1.2 ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดงันี้

1.2.1 ผลงานทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาทีเ่ปนผลส ําเร็จของงานที่
เกดิจากการปฏบัิตงิานในตํ าแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจํ าเปนตองมีการ   
จัดทํ าผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนํ าเสนอในรูปแบบของการสรุป
วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํ านาญงานของบุคคล   
สามารถระบผุลส ําเร็จของงาน หรือประโยชนทีเ่กดิจากผลงานดงักลาว หรือการน ําผลงานไปใช 
เพือ่แกไขปญหางานหรอืใชเสริมยทุธศาสตรของหนวยงาน โดยมใิชเปนเพยีงการรวบรวมผลงาน
ยอนหลัง ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอผลงานตามตัวอยางที่ 1 ตาม     
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ   
เหมาะสมกบัสายงานและลกัษณะงานของหนวยงานกไ็ด และ

1.2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธภิาพมากขึน้ ควรเปนแนวคดิ วิสัยทศันหรือแผนงานทีจ่ะท ําในอนาคต เพือ่พฒันางาน
ในตํ าแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้ง      
ควรเปนแนวคดิหรอืแผนงานทีส่ามารถน ําไปปฏบัิตไิดจรงิ และใหมกีารตดิตามผลภายหลงัการ
แตงตั้งแลวดวย ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอตามตัวอยางที่ 2 ตาม   
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได

1.3 ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของ
ต ําแหนงในแตละระดบัและแตละสายงาน ตามเอกสารแนบทาย 2.2 และตามทีค่ณะกรรมการ
ประเมนิผลงานก ําหนดเพิม่เตมิ (ถามี)
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1.4 ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือ   
ใชอางอิงและปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นํ าลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน

2. คณะกรรมการประเมินผลงาน

2.1 ให อ.ก.พ.กรมแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลงานโดยแตงตัง้ตามสายงาน
ของต ําแหนงทีจ่ะประเมนิเปนจ ํานวนหลายคณะกไ็ด ตามความเหมาะสมและความจํ าเปนของ
แตละกรม มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละไมเกิน 2 ป  โดยมีองคประกอบดังน้ี

2.1.1 กรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก

- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ
เคยดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงาน
ทีเ่กี่ยวของตามทีก่รมเจาสังกดัไดจดักลุมไว โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้นๆ     
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ

- รองอธบิดหีรือผูอ ํานวยการส ํานกัหรือผูอ ํานวยการกองหรือ
หัวหนาสวนราชการประจํ าจังหวัด ตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํ ากับดูแลสายงานที่
จะประเมิน

(2) กรรมการจํ านวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ

เคยดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 7 หรือเทียบเทาขึ้นไป  ในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน
ทีเ่กีย่วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซึ่งผูนั้นตองมีผลงาน
เปนที่ประจกัษในความสามารถแลว หรือ

- ผูทรงคณุวุฒเิฉพาะดานทีม่คีวามช ํานาญในสายงานนัน้ ๆ      
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

ทั้งนี้  มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํ ารง
ตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ
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2.1.2 กรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงระดับ 7 และระดับ 8
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก

- ขาราชการหรอืผูเคยเปนขาราชการซึง่ด ํารงต ําแหนงหรือเคย
ดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 9 หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน      
ทีเ่กีย่วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ   
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ

- รองอธิบดีหรือผูอํ านวยการสํ านักตั้งแตระดับ 9 หรือ    
เทียบเทาขึ้นไป  ที่กํ ากับดูแลสายงานที่จะประเมิน

(2) กรรมการ จํ านวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ       

เคยด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 8 หรือเทยีบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน       
ทีเ่กีย่วของตามทีก่รมเจาสังกดัไดจดักลุมไว  โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. ซึง่ผูนั้นตองมีผลงาน
เปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ    
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ่ ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ

2.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํ านาจหนาที่ดังน้ี
2.2.1 กํ าหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและ    

แตละระดับเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและลักษณะของผลงานตามเอกสารแนบทาย 2.2 ตามที่       
เห็นสมควร เชน เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ ากวาระดับทีจ่ะ
ประเมนิ 2 ระดบั เปนตน ทั้งนี้ ใหกํ าหนดสํ าหรับกรณีการเลื่อน ยาย โอน หรือบรรจุกลับดวย
โดยใหกํ าหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละหนวยงาน เพื่อใหผลงานนั้น      
เกิดประโยชนคุมคา และสามารถใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี

2.2.2 กํ าหนดจํ านวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งน้ี ตองเปนผลงาน
ทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาจ ํานวนอยางนอย 1 เร่ือง และขอเสนอแนวคดิเพือ่พฒันางาน
จํ านวนอยางนอย 1 เร่ือง
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2.2.3 กํ าหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมิน
คณุภาพของผลงาน ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได

2.2.4 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซํ้ าซอนหรือการ        
ลอกเลียนผลงาน โดยใหดํ าเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจ       
ส่ังบรรจตุามมาตรา 52 เพือ่ด ําเนนิการตามหนงัสือสํ านกังาน ก.พ. ที ่นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกล่ันแกลง
หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดํ าเนินการสอบสวนผูทักทวง      
เพื่อหาขอเท็จจริง แลวดํ าเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป

2.2.5 วินิจฉัยกรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุภาพของผลงาน ผลการพจิารณาของ             
คณะกรรมการประเมินผลงานถือเปนที่สุด

2.2.6 รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
และในกรณีที่ผลงานของผูนั้นไมผานการประเมิน ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย

2.2.7 หนาที่อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรมมอบหมาย

*****************************
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เอกสารแนบทาย 2.1

รูปแบบการเสนอผลงาน

1. ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา
ใหสรุปสาระสํ าคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ไดปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ใชใน

การปฏิบัติงาน หรือแนวคิดทางวิชาการ หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน  วิเคราะห    
ถึงผลที่เกิดขึ้น หรือประโยชนที่เกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนํ าผลงานไปใชเพื่อแกไข
ปญหาในงานที่ปฏิบัติ หรือของหนวยงาน หรือเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอตามตัวอยางที่ 1

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ใหนํ าเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดํ าเนินการ และกํ าหนด
ตัวชี้วัดความสํ าเร็จไวดวยตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอตามตัวอยางที่ 2

ทั้งนี้ อาจปรับรายละเอียด รูปแบบการนํ าเสนอผลงานใหมีหัวขอครอบคลุม
ตามความตองการของแตละสายงาน
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ตัวอยางที่ 1

ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา

1. ช่ือผลงาน..............................……………………………………………………………………………………………………………….
2. ระยะเวลาที่ดํ าเนินการ…………………………………………………………………………………...…………………………………………
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดํ าเนินการ

1………………………………………………………………………………………………………..………...…………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดํ าเนินการ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

5. ผูรวมดํ าเนินการ (ถามี)        1…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………….
 2…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..
 3…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..

6. สวนของงานทีผู่เสนอเปนผูปฏิบตัิ  (ระบรุายละเอยีดของผลงานพรอมทัง้สัดสวนของผลงาน)
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

7. ผลสํ าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

8. การนํ าไปใชประโยชน ……………………………………………………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………….
     ………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
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9. ความยุ งยากในการดํ าเนินการ/ปญหา/อุปสรรค……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………..…………………

10. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………….………...…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………….

ขอรบัรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

     ลงช่ือ …………………………………
           (………………………….………)
                 ผูเสนอผลงาน
             .……../……….…/………..

ขอรบัรองวาสัดสวนหรอืลักษณะงานในการด ําเนนิการของผูเสนอขางตนถกูตองตรงกบั
ความเปนจริงทุกประการ

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
  ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..       ………/…………./……….

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
 ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..          ………/…………./……….

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง       
ทุกประการ

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)

ต ําแหนง................................... ผูอํ านวยการสํ านัก/กอง........................
………/…………./………..          ………/…………./……….

(ผูบงัคบับัญชาที่ควบคุมดูแลการดํ าเนินการ)
หมายเหตุ หากผลงานมลัีกษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน

อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ…………………………………………………
เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง……………………………………………………………ต ําแหนงเลขที่…….....……….

            สํ านัก/กอง…………………………………………………………

เร่ือง………….............................…………………………………………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตผุล…………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

บทวเิคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ….……………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ผลทีค่าดวาจะไดรับ…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ตวัชี้วัดความสํ าเร็จ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ลงช่ือ …………………………………
      (..………………………………)

                                      ผูเสนอแนวคิด
                                                                 ........./.........../..........

ตัวอยางที่ 2
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เอกสารแนบทาย 2.2

ผลงานที่จะนํ ามาประเมิน  จะตองอยูในเงื่อนไข ดังน้ี
1. เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ ากวาระดับที่จะประเมิน      

1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกํ าหนดเปนอยางอ่ืน แตอยางนอยจะตองมีผลงาน       
ทีต่ํ ่ากวา 1 ระดับอยูดวย

2. ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม

3. กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงาน
ประเมนิไดมสีวนรวมในการจัดทํ า หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํ ารับรองจาก
ผูมสีวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย

4. ผลงานทีน่ ํามาใชประเมนิเพือ่เล่ือนขึน้แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้แลว จะน ํามา
เสนอใหประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได

5. แนวคิดเพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดที่จะพัฒนางาน    
ในต ําแหนงทีจ่ะไดรับการแตงตัง้ และมกีารก ําหนดตวัชีว้ดัความส ําเร็จของระยะเวลาของการด ําเนนิงานไวดวย

6. จํ านวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใหสงตามจํ านวนที่คณะกรรมการ
ประเมนิผลงานในแตละสายงานจะกํ าหนด

7. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร

ลักษณะของผลงาน
1. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) ต ําแหนงระดบั 6

1.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานทีเ่กิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

1.2 คุณภาพของผลงาน
มคีณุภาพของผลงานที่เช่ือถือได

1.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จํ าเปนตองมีการ

ตดัสนิใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
1.4 ประโยชนของผลงาน

เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน  หรือตอความกาวหนาทางราชการ 
หรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี

1.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความช ํานาญงาน และประสบการณทีส่ามารถปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบ

ดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ
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2. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) และต ําแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 7

  2.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  2.2 คุณภาพของผลงาน
 มคีณุภาพของผลงานดี

  2.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวชิาการเฉพาะทางหรอืหลักวชิาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีม่คีวามยุงยาก

เปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก

  2.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือตอกาวหนา  

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง

  2.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความชํ านาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง

หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

3. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) และต ําแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 8

  3.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  3.2 คุณภาพของผลงาน
 มคีณุภาพของผลงานดีมาก

  3.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวชิาการเฉพาะทางหรอืหลักวชิาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีม่คีวามยุงยาก

มากเปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํ า
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  3.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการหรอืประชาชน หรือประเทศชาต ิหรือตอความกาวหนา

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก

  3.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
 มีความรู  ความช ํานาญงาน  และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  เปนที่ยอมรับ      

ในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

********************************
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือบรรจุกลับ

1. กรณีผูที่ไมเคยดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนง
ประเภททัว่ไป) หรือต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ เมือ่ผานการพจิารณาคดัเลอืกตามวธิกีาร     
ที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกํ าหนดแลว ใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม     
หลักเกณฑและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประเมนิผลงานก ําหนด

2. กรณผีูทีด่ ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงสํ าหรับผูปฏบัิตงิานทีม่ปีระสบการณ
(ต ําแหนงประเภททัว่ไป) หรือต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดบัเดยีวกนักบัตํ าแหนงที่จะ
แตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตํ าแหนงเดียวกันตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวโดยความเหน็ชอบ
ของ ก.พ. เมือ่ผานการพจิารณาคดัเลอืกตามวธิกีารที ่ อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืก
บุคคลกํ าหนดแลว ใหแตงตั้งไดโดยไมตองมีการประเมินผลงาน

3. กรณีที่นอกเหนือจากขอ 1 และ 2 เชน การแตงตั้งผูที่ด ํารงต ําแหนงหรือเคย
ดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) หรือตํ าแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดบัเดยีวกนักบัต ําแหนงที่จะแตงตั้ง แตไมไดจดัอยูในกลุมต ําแหนง
เดยีวกนั หรือกรณเีปนพนกังานหรอืขาราชการตามกฎหมายอืน่ที่ ก.พ. กํ าหนดในหนังสือ    
สํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่จะกํ าหนดตอไป     
ซึ่งเปนผู ดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผู ปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือ
ต ําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะในระดับเดียวกันจากหนวยงานอื่นมาแลว ให อ.ก.พ.กรมหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูล
บุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมาและพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลกํ าหนด โดยอาจไมตองจัดทํ าผลงานขึ้นใหม  ทั้งนี้  อ.ก.พ.กรมอาจมอบให          
คณะกรรมการประเมินผลงานรวมพิจารณาผลงานที่ผานมาหรือผลการปฏิบัติงานของผูนั้น
ดวยก็ได แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทํ าผลงานขึ้นใหม เพื่อที่จะแสดงถึง   
ศักยภาพและความรูความสามารถของบุคคลนั้น ก็อาจสั่งใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม    
หลักเกณฑการสงผลงานเชนเดียวกับขอ 1

*****************************
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คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

 1. เปนผูผานการประเมนิบคุคล
2. มคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับต ําแหนงตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐาน

กํ าหนดตํ าแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
3. มีคุณสมบตัิในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และ

หรือคุณวุฒิเพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กํ าหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
4. มีระยะเวลาขัน้ตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง ดังน้ี

                      ระดับ
คุณวุฒิ

6 7 8

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 6 ป 7 ป 8 ป
ปริญญาโท  หรือเทียบเทา 4 ป 5 ป 6 ป
ปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 2 ป 3 ป 4 ป

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง

หรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงตามขอ (1) ไมครบ      

1 ป อาจพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี  
ลักษณะงานเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูกบัสายงานทีจ่ะแตงตัง้ หรือระยะเวลา
การปฏบัิตหินาทีใ่นสายงานทีจ่ะแตงตัง้ มานบัรวมเปนระยะเวลาด ํารงต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตัง้ใหครบ 1 ป ได  โดยใหนบัไดเฉพาะการด ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงหรือปฏบัิติ
หนาทีใ่นสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดบั 3 หรือระดบั 4 หรือสายงานทีเ่ทยีบเทากรณเีปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่นและขณะนํ าเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับต ําแหนงและขอก ําหนดอืน่ทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานก ําหนดต ําแหนงทีจ่ะแตงตัง้
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(3) การพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูมานบัรวม
เปนระยะเวลาขั้นตํ่ า ในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ได
ปฏบัิตงิานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง และขอกํ าหนด
อื่นที่กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงที่จะแตงตั้งและดํ ารงตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํ ารง
ตํ าแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํ ามานับ

(4) กรณกีารนบัระยะเวลาปฏบัิตหินาทีใ่นต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง จะตองมีคํ าส่ังรักษาราชการแทน/รักษาการในตํ าแหนง หรือคํ าส่ังมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย

(5) การพจิารณานบัระยะเวลาขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงในสายงานที่
จะแตงตั้งตามขอ (2)-(4) ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน            
ผูพิจารณา

(6) กรณีการยาย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
สํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตํ าแหนงประเภททั่วไป)  และตํ าแหนงประเภท           
วิชาชพีเฉพาะตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา  ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน          
ผูพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามความเหมาะสม
และประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลกัเกณฑขางตนกไ็ด อยางไรกต็าม
ตองคํ านึงถึงกรณีการจะเลื่อนบุคคลดังกลาวขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น     
ซึง่บุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติทุกประการครบถวนตามที่กํ าหนดดวย

*****************************
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ti ti Q.I \J 

'IJ1~ bii'Ub ll'U~~1 b 'W'W m1\911 CJ l'l'Ubtl\l~\l~'U hJiJe:i ti ffJ1~€l ti'1 ~ ~o 
'U 

1::~'1.J't11'U1'1Jn11~bfl~ 1Vf~~vl1e.J'1\11'W'11'Wl'U (9) b~e:J\I bb'1~1Vfii~~~l'U~ 
~'Ve:J'IJ 1~ Lii'Ub ll'W~~1 b 'W'W m1\911 ti l'l'Ube:J\l~\li'W hJiJe:i ti n11 ~e:Jtl'1~ ~o 
'U 'U 

lv) i e:i bi;1'W e:i bb 'W 1 fl111l ~ ~/15n11b~e:i~~'W1\11'W Vi~e:iu ~u u 1 \l\11'W1 Vf ii 
' u1~~'V16m'Wm n:ff 'U ~e:i\I b U'Ubb 'Wlfl11l.l~~ Vi~e:i15m1b ~e:i~~'U1'1J~u'IJ1\l\11'U~~~~1b'W'Wm11 'Wl'l1 bb VIU\I~ 

' ~~ 1\9lfobbt?l\l~\I bb'1~n1V1'U~l'l1~1~m1l.J~1 b ~~ H\911 ti 

ct.iv 1Vfiiflru~m1l.lm1u1~bii'Ue.J'1\11'W ~bbt?l\l~\11~ti e:i.n.'W. ~1Un\11'W'W1t1u1mb'1~ 
bbe.J'W'Vl~'Wt11mu11l.l'IJ1&ibb'1~~\lbb1~~e:il.l 1~t1iiB'1m~V1i11~ml.l~n1V1'U~ 111 'WVIU\l~e:i~1tl'n\11'U n.'W. ~ 'W1 
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'U 
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"' 
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'Uflfl'1 b ~e:iuw biJ'Ue.J'1\11'U 1 'Wl'l1 bb VIU\l,r'Ubb 'Vl'U 1'11l.JVi~rnnru6fibb'1~lBfl11~ n1Vi'U~ 111 'W'l.Jj~fl1Plif tin b ·fomru 
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'U 
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iv) 11l 1 'lie.J '1\11t11 ~CJ vi~e:i1'Vl t11'W'Wt15~ b llt1~1t1V1~\l'V€l\l m 1~ n~1 b ~e:i'Ve:ifou~qi qi1 
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แบบพิจารณาคณุสมบติัของบุคคลแบบพิจารณาคณุสมบติัของบุคคล  
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. ช่ือ (ผู้ขอรับการประเมิน)           
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน          
 
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)      ต าแหน่งเลขท่ี    
 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม            
 กอง/ศูนย์/ส่วน/ส านัก     กรม      
 ด ารงต าแหน่งนี ้เม่ือ            
 อตัราเงินเดือนปัจจุบัน  บาท อตัราเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้ว  บาท 
 
3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง         
 ต าแหน่งเลขท่ี  งาน/ฝ่ายกลุ่ม/         
 กอง/ศูนย์/ส่วน/ส านัก     กรม      
 
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
 เกดิวันท่ี   เดือน    พ.ศ.    
 อายุราชการ     ปี   เดือน 
 
5. ประวัติการศึกษา 

คณุวฒิุและวิชาเอก ปริญญา/
ประกาศนียบตัร 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

สถาบนั 

                 
                 
                 
                 

 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ช่ือใบอนุญาต)         
 วันออกใบอนุญาต     วันหมดอายุ      
 

เอกสารหมายเลข 1 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน 
 ระดับท่ีสูงขึน้แต่ละระดับ และการเปลีย่นแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน สงักดั 
               
               
               
               

 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
ปี ระยะเวลา หลกัสูตร สถาบนั 

               
               
               
               

 
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกีย่วกบัอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้า 
 โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พเิศษ เป็นต้น) 
               
               
               
               
 

 - ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอร์มน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)     (ผูข้อรับการประเมิน) 
       (    ) 
      (วนัท่ี)  /  /  
 

หมายเหตุ ขอ้ 1 – 9 ใหผู้ข้อรับการประเมินเป็นผูก้รอกขอ้มูล และหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ 
  ความถูกตอ้ง 



 
- 3 – 

 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคณุสมบติัของบุคคล 
 
1. คณุวฒิุการศึกษา 
 ( ) ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเวน้ตามมาตรา 56 
 
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
 ( ) ตรงตามท่ีก าหนด (ใบอนุญาต  ) (      ) ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
 
3. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
 ( ) ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ( ) ไม่ครบ แต่จะครบก าหนดในวนัท่ี         
 
4. ระยะเวลาขัน้ต า่ในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตัง้ (ให้รวมถึง 
 การด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเคยปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือเก้ือกลูด้วย) 
 ( ) ตรงตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 ( ) ไม่ตรง 
 ( ) ส่งใหค้ณะกรรมการคดัเลือกบุคคลเป็นผูพ้ิจารณา 
 ( )              
 
5. อตัราเงินเดือน (เปรียบเทียบกบัอตัราเงินเดือนขัน้ต า่ของต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้) 
 ( ) ต ่ากวา่ขั้นต ่าไม่เกิน 2 ขั้น   (     ) เทียบกบัขั้นต ่า 
 ( ) สูงกวา่ขั้นต ่า 
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สรปุผลการตรวจสอบคณุสมบติัของบุคคล 
 
( ) อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการต่อไปได ้
( ) อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการต่อไปได ้แต่ตอ้งใหค้ณะกรรมการคดัเลือกบุคคลเป็นผูพ้ิจารณาใน 
  เร่ืองระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่ง 
( ) ไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ ์(ระบุเหตุผล        ) 
 
 
       (ลงช่ือ)     (ผูต้รวจสอบ) 
        (    ) 
       ต าแหน่ง       หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี/ 
             ผูรั้บผิดชอบงานการเจา้หนา้ท่ี 
       (วนัท่ี)  /  /  
 



แบบแบบประเมินคณุลกัษณะประเมินคณุลกัษณะของบคุคลของบคุคล  
 
ช่ือผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง         
 

ตอนท่ี 1 รำยกำรประเมิน 
คะแนน
เตม็ 

คะแนนท่ี
ได้รบั 

สมรรถนะหลกั 80  
1. กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 18   
 - ความมุ่งมัน่จะปฏบิตัริาชการใหด้ ีหรอืใหเ้กนิมาตรฐานทีม่อียู่โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมาของตนเอง หรอืเกณฑว์ดัผลสมัฤทธท์ีส่ว่นราชการ
ก าหนดขึน้ อกีทัง้ยงัหมายรวมถงึการสรา้งสรรคพ์ฒันาผลงาน หรอืกระบวนการ
ปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีย่าก และทา้ทายชนิดทีอ่าจไม่เคยมผีูใ้ดสามารถกระท า
ไดม้าก่อน 

  

   
2. บริกำรท่ีดี 15   
 - ความตัง้ใจและความพยายามของขา้ราชการในการใหบ้รกิารเพือ่สนองความ
ตอ้งการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

   
3. กำรสัง่สมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ 14   
 - ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู ้เพือ่สัง่สม พฒันาศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถ
ของตนในการปฏบิตัริาชการ ดว้ยการศกึษา คน้ควา้หาความรู ้พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อกีทัง้รูจ้กัพฒันา ปรบัปรุง ประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ชงิวชิาการและเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เขา้กบัการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์

  

   
4. จริยธรรม 18   
 - การครองตนและประพฤตปิฏบิตัถิูกตอ้งเหมาะสมทัง้ตามหลกักฎหมาย และ
คุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนหลกัแนวทางในวชิาชพีของตนโดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาตมิากกว่าประโยชน์สว่นตน ทัง้นี้เพือ่ธ ารงรกัษาศกัดิศ์รแีห่งอาชพี
ขา้ราชการ อกีทัง้เพือ่เป็นก าลงัส าคญัในการสนับสนุนผลกัดนัใหภ้ารกจิหลกัภาครฐั
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 
 
 
 

  

เอกสำรหมำยเลข 2 
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ตอนท่ี 1 รำยกำรประเมิน 
คะแนน
เตม็ 

คะแนนท่ี
ได้รบั 

5. ควำมร่วมมือร่วมใจ 15  
 - ความตัง้ใจทีจ่ะท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เป็นสว่นหนึ่งในทมีงาน หน่วยงาน หรอื
องคก์ร โดยผูป้ฏบิตัมิฐีานะเป็นสมาชกิในทมี มใิช่ในฐานะหวัหน้าทมี และ
ความสามารถในการสรา้ง และด ารงรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชกิในทมี 

  

   
สมรรถนะข้ำรำชกำร สผ. 20  
1. กำรคิดเชิงวิเครำะห์ 5  
 - การท างานโดยอาศยัขอ้มูลทางวชิาการประกอบการปฏบิตังิาน รวมทัง้
วทิยาการใหม่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิตัทิัง้เรื่องทีส่่งผลทางตรง และสง่ผลกระทบ
ทางออ้ม ประกอบการด าเนินงาน 

  

   
2. พร้อมรบักำรเปล่ียนแปลง 5  
 - การท างานโดยไม่ยดึมัน่ในแนวคดิของตนเอง และเปิดรบัวธิกีารใหม่ ๆ ที่
เกดิขึน้โดยการถ่ายทอดและเรยีนรูจ้ากเพือ่นร่วมงาน รวมถงึการเปิดโอกาสให้
บุคลากรในองคก์รไดพ้ฒันาจนเกดิความเชีย่วชาญมากขึน้ 

  

   
3. ส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ 5  
 - ความสามารถในการน าเสนอ หรอือธบิายเพือ่ใหผู้ท้ีต่ดิต่อสือ่สารเกดิความ
เขา้ใจในเน้ือหา โดยใชเ้ทคนิคการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพือ่ใหน้โยบายและแผนการ
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นทีเ่ขา้ใจ 

  

   
4. น ำไปสู่กำรปฏิบติั 5  
 - ความสามารถในการรวบรวมและน าไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิในงานดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยอาศยัความรู ้ประสบการณ์ และทกัษะ ใน
การบูรณาการงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ดว้ยกนั เพือ่ประโยชน์สงูสุดในการปฏบิตังิาน 

  

   
   
   
   

รวม 100   
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ตอนท่ี 2  สรปุควำมเหน็ในกำรประเมิน 
ควำมเหน็ของผู้ประเมิน 
 ( ) ผ่านการประเมนิ  (ไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60) 
 ( ) ไม่ผ่านการประเมนิ  (ไดค้ะแนนรวมไม่ถงึรอ้ยละ 60) 
 (ระบุเหตุผล)           
             
             
             
             

(ลงชื่อผูป้ระเมนิ)      
(   ) 

(ต าแหน่ง)     
(วนัที)่ /  /  

(ผูบ้งัคบับญัชาทีค่วบคุมดแูลการด าเนินการ) 
 
ควำมเหน็ของบงัคบับญัชำเหนือขึ้นไป 1 ระดบั 
 ( ) เหน็ดว้ยกบัการประเมนิขา้งตน้ 
 ( ) มคีวามแตกต่างจากการประเมนิขา้งตน้ ในแต่ละรายการ ดงันี้     
             
             
             
             

(ลงชื่อผูป้ระเมนิ)      
(   ) 

ผูอ้ านวยการส านกั/กอง     
(วนัที)่ /  /  

 
 
หมำยเหตุ กรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาทัง้ 2 ระดบัเหน็ควรใหผ้่านการประเมนิ ใหน้ าเสนอผลงานเพือ่ขอรบัการ 
 ประเมนิได ้
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ตอนท่ี 2  สรปุควำมเหน็ในกำรประเมิน 

ควำมเหน็ของผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 57 (กรณีทีค่วามเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาทัง้ 2 ระดบัแตกต่างกนั) 
 ( ) ผ่านการประเมนิ (ระบุเหตุผล)        
             
             
 ( ) ไม่ผ่านการประเมนิ (ระบุเหตุผล)        
             
             
 
 

(ลงชื่อผูป้ระเมนิ)      
(   ) 

(ต าแหน่ง)     
(วนัที)่ /  /  

 
 
 



 

ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

1. ช่ือผลงาน             
2. ระยะเวลาท่ีด าเนินการ            
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
 1.              
 2.              
 3.              
 4.              
4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ         
             
             
             
              
5. ผูร่้วมด าเนินการ (ถา้มี) 1.       สัดส่วนของผลงาน   
   2.       สัดส่วนของผลงาน   
   3.       สัดส่วนของผลงาน   
6. ส่วนของงานท่ีผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
             
             
              
7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)          
             
             
              
8. การน าไปใชป้ระโยชน์           
             
             
              
9. ความยุง่ยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค         
             
              
 

เอกสารหมายเลข 3 
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10. ขอ้เสนอแนะ             
             
              
 

  ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ     
        (             ) 

ผูเ้สนอผลงาน 
 / /  

 

  ขอรับรองวา่สัดส่วนหรือลกัษณะงานในการด าเนินการของผูเ้สนอขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความเป็น
จริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ     
        (             ) 

ผูร่้วมด าเนินการ 
 / /  

 
ลงช่ือ     
        (             ) 

ผูร่้วมด าเนินการ 
 / /  

 
ลงช่ือ     
        (             ) 

ผูร่้วมด าเนินการ 
 / /  

 
ลงช่ือ     
        (             ) 

ผูร่้วมด าเนินการ 
 / /  

 

  ไดต้รวจสอบแลว้ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ     
        (             ) 

ต าแหน่ง    
 / /  

(ผูบ้งัคบับญัชาท่ีควบคุมดูแลการด าเนินการ) 

 
ลงช่ือ     
        (             ) 

ผูอ้  านวยการส านกั/กอง    
 / /  

 

หมายเหตุ หากผลงานมีลกัษณะเฉพาะ เช่น แผน่พบั หนงัสือ แถบบนัทึกเสียง ฯลฯ ผูเ้สนอผลงานอาจส่งผลงาน 
  จริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได ้



 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพฒันางานหรือปรบัปรงุงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ      

เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง      ต าแหน่งเลขท่ี   
ส านกั/กอง       

 
เร่ือง              
  หลกัการและเหตุผล         
             
              
             
              
  บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ขอ้เสนอ       
             
              
             
              
  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ         
             
              
             
              
  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ         
             
              
             
              
 

ลงช่ือ     
        (             ) 

ผูเ้สนอแนวคิด 
 / /  
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เอกสารหมายเลข 5 
 

สรปุผลการปฏิบติังานตามภารกิจหลกัย้อนหลงั 3 ปี 
(ผู้รบัการประเมินเป็นผู้กรอก) 

 
ผลงานล าดับที่ 1 (ปี พ.ศ. ท่ีด ำเนินกำร) 
              
              
 
 
      ลงช่ือผูรั้บรองผลงำน      
         (    ) 
      ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั/กอง      
 
ผลงานล าดับที่ 2 (ปี พ.ศ. ท่ีด ำเนินกำร) 
              
              
 
 
      ลงช่ือผูรั้บรองผลงำน      
         (    ) 
      ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั/กอง      
 
ผลงานล าดับที่ 3 (ปี พ.ศ. ท่ีด ำเนินกำร) 
              
              
 
 
      ลงช่ือผูรั้บรองผลงำน      
         (    ) 
      ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั/กอง      
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~1b'Ll'Ufl11bb'Vl'U e:i.n .Y1 .1 'Urn11°i'~b~e:in'U flflm~mb~\l~'l 1 ~~1'~\ll'11bb'Vl'l1\lu1~1J1'Vlvi'11 u 1~1'i'u6111'U1ru\l1'U 1'LI'1'1n~ 

' " 

h@.<9) '\.J1~~~1'U~1 (1111:u n.Yl.b'll) 

®.@.® '\.J1~~n-11.:ru11"1Jrn1 

® .@.rn '\.J1~?1'Ufl11ru1 'Ufl1d'vl1\l1'U 

~tJu.~:-!.f.'01..1.~vv J Uj,./'iOJ f "rT~~oI JV / Cr!l> I\ . cJ" t::Jf'I . 

L~tJhh~wn1u 
mm. 
~A . G2.. 

. " ' ,q cf QJ..::t, O Q.I 0 I d I QJ .::ii 

®.®.@ flru11'lJfl11fl1 m~1 m'lm:Uflru?1:u'U111 bOY11~?11V11um bb 'Vl'U\lWil~ bb\11'1111\lm:uvi 
' ' ' 

n . YI . rl1'V!'U~ l")l 'lJ:U1\1l'Hi1'Url1'Vl'U~~1 bb Vl'tl\l ... 



- lv -

iv. iv. iv J::: (J::: b -nn fl 1J~1J.:i~1 bb 'Ill -w .:i bb 6'l::: fl 1JtJ5u&i.:i1 'U \911ii~n1 '\/l 'U ~ H 
1'Wii1M JJJ1'W n 1'\/l'W ~ ~ 1 bb '\/lu.:i 1~ tJ ~ e:i.:i'lJ 5u&i.:i1'U1 'W ?11 tJ.:i1'U ~Iii::: bbl'i.:i~ .:i'Vl~e:i .:i 1'W ~'LI~ b~ tJ1oif e:i.:iii 1 bb~1 
hJi!e:itJfll1 (9) tJ 

lv.lv.m flru?liiu&i~'W 1 mii~ fl.'V'l. n1Vl'W~b~iib&iii b61i'W 'j:::tJ:::b1m~'W~11'Wfl1'j 
~1J\l~1 bb VlU\l'\/l~e:i bAtJ~1J\l~1 bb Vlu.:i 1 'W?l1 tJ\l1'W~lil::: bbl'i.:i ~\lVl~eJ?l1tJ\l1'W ~'LI~ b~ tJ1oLJeJ\l'\/l~e:i b~eJfl61 miiAru1~ 

" ' ' ' " ,, 
-UeJ\lUAA61 bb61:::mm:::\?lu~1 bb VlU\lVllil:::bbl'i.:i\91.:i \?l.:i'Ll 

' 

" . 
"a~(J ~b 'J~1'Yi''W~1 

1 ~~1ii1Jru1miibb'U1vi1.:i \?l.:id 

- ~ b oif 1fomJ~~ b~ e:i fl~e:i.:iih:::tJ::: b 1mmJ~1J.:i~1 bb Vlu.:iVl~e:itJ5u&iVlif 1ffi 'LI ~1 bb Vlu.:i 1 'W?11 tJ 

.:i1'U~-ue:i'lJ'j:::d'l'W Vl~e:i?11tJ.:i1'U~'W~~~e:i tJ1 'Wfl'1ii~1bb Vlu.:i b~mn'Wm bb~1ei t11.:ii!eitJ (9) tJ 
" ' 

b lJ'W 'j::: tJ::: n mtJ5u&i.:i1'U~ b~ tJ1oif e:i.:iVl~m~e:i Q6'1n'W1~ b~ii b 1 m 

- mru~1J.:i~1bb VlU\lVl~mA tJ~1J.:i~1 bb Vlu.:i 1 'W?l1tJ\l1'W~1lJ1~e:i tJ b 'Wfl'1ii~1bb Vlu.:i b~ m n'W Vl~ei 
" ' 

b lJ'W'V'l'LI' fl\l1'U'\/l~e:ioif 1J1'll fl1'j\911iJfl~Vlm tJ ~'LI 1 ~'LI'uJ1ii b lJ'UJ::: tJ::: b 1mu5u&i.:i1'U~ b~ moif e:i.:i'Vl~e:i b~e:i Q'1n'W1~ 
bbl'i~1blJ'W~1 bb ml.:i 1 'W?l1 tJ\l1'W~1lJe:i~1 'Wflzjii~1 bb VlU\l b~ tJ1 n'W Vl~e:i b lJ'W'V'ltJ fl\l1'WVl~e:ioif 1J1'tlfl1'j\911lJfl~Vlm tJ 

~'LI 1 ~ Aru:::mJii fl1'jA ~ b~ e:i flu AAmb61:::'lJ J::: biJ'Ut:J'1\l1'W b~ mbl'i .:i~ .:i1~~1'j\l~ 1bb VlU .:i'lJ'j::: bflvivi' 11 LJ J:::\?lu 
' 

i1mru.:i1'U b lJ'Wer~lil1 Jru1l1\l1'W ~ bA tJ'lJ n u&i:W~ fl'l'!ru:::Vlif 1~A11lJ fo ~ ~'ll e:iu b~ tJ 1.if m bb61::: b~ e:i fl61nu~1 bb VlU\l 
v 'lJ d..J 'lJ 

1 'W?l1tJ\l1'W~lil::: bbl'i.:i~.:i'Vl~e:i 1lJ 1~tJ 1 ~~1ii1Jru11ii1 floif m Vllillil~.:i ~ fl'l'!ru:::.:i1'W~LJ5u&i bb61:::'lJ'j::: fo61Jtl~vi1.:i'j16/Jm'j 
1~~U ('j1tJ61:::b~tJ~\911lJfl1At:J'U1fl m) 

iv.iv.cs: ~1J\l~1bb Vlu.:i 1 m:::\?lu~~1fll1J:::\?lu~-ue:i'lJ'j::: biJ'W (9) J:::\?lu 

iv.iv.ct erzj.:ie:i tJ J:::Vl11.:imPi fl'l'!11'ie:i~.:im tJ 1 'W'lJ J::: b vii"! bb61:::l'i1.:i'lJJ::: b vi 1"11lJ:W~vi~-uei'lJ J::: biJ'W 
" " 

m.(9) mruer~~1'j\l~1 bb VlU\lVl~mAtJ~1J\l~1 bb VlU\ltb:::bflVJV(11 'lJ 1 'WJ:::\?lrn~tJ1 n'W bb61:::e:i tJ 
" " 

1'Wflzjii~1 bb Vlu.:i b~ tJ 1 n'W nu ~1 bb '\/lu .:i~ Iii::: bbl'i .:i~ .:i Vl~e:i fl Jru 'V'l'LI' fl\l1'W'\/l~e:ioif 1J161J fl1'j\911ii fl~Vlii1 tJ ~'LI~ fl . 'V'l . 

tl1'\/l'W~1'WVltJ\l~eJ~1'Ufl\l1'U fl .'V'l . ~ 'U'j ®oob/ 1®o 61\ll'U~ mo n'WtJ1tJ'U lvctcr'b Vl~eJ~liJ:::tl1'\/l'W~l'ie:i1LJ 

zj.:i b lJ'W er~ 1J.:i~1 bb VlU \l'Vl~ e:i bA tJ ~ 1'j\l ~ 1 bb Vlu.:i ~ 1'\/l ~u er 'lJ n u&i.:i1'W ~:WLJ 'j:::?\u fl 1J ru1 'LI J::: \?lu b~ tJ1 n'U ~ :W 
" " ~ 



,. - bTl -

zje:i~1 bb V1Ll-:ie:i~1-:i b~ mn'LI V!~e:i:W~ mmJ~'11'U~1'Ub~ en n'Unu~1 bb V!Ll-:i~"il~ bbl91-:i~-:i 1VIbbl91-:i~-:i1m~ CJ hJl'le:i-:i:Wm-a 

'lh~d:Jw:.i6'1'11'U 

m.lv fl -aru r:J ~ 1-a '1~1 bb V!Ll'1Vl~e:J bfl CJ~ 1-a '1~1 bb V!Ll-:itJ J~ b.fl '\11~11 tJ 1 'LI J~ ~u b~ CJ1 tl'U nu 
'IJ 

mne:i'U -a1:w~-:J'\o'jirfl'11'UV!~e:JoV1"a1'1Jfl1"at>11:Wfl!JV!:w1CJ~'U ~1~1Ji'-a~LJ1'LIVlir-:i~m~1irn-:i1'U fl.'\o'j. ~ 'U"a ®oob/ 

1 ®o 6'1'1l'U~ mo nm.11CJ'U tvctc(ti Vl~e:imru~'U 1 'Ue:JmV1ue:i"il1ni:i' 1Vlmu~m-a:wm-afi'~b~e:inl.Jflflmb6'1~ 

u-a~ bil 'U~6'1'11'U b~ mb\91-:i~ -:i1VI~1-a-:i~1bb V!Ll-:iu-a~ b.fl'Vl~11 tJ -a~~u6111'U1ru-:i1'U bu 'Ur:i ~ "il 1-a ru 1 fl~ b~ e:i mb6'1 ~ 
., 'IJ 

u-a~bil'LI~6'1-:i1'U~~1'Um ~n~ru~-:i1'U~u5u~ -a1:w~-:iu-a~ fo'1Ju~'Vl1-:i-a1'1Jm-a"il~ 1~-ru 1~CJ~bi1-rum-afi'~b~e:in 
~~v\'1~6'1-:i1m ~m i1-rum-au-a~ bil'Um:w~n1V1'U~ 1 'Liie:i m 

c(.(9) 15m-afl~b~e:Jfl rl1Vl'U~ 1 mi 15m-au-a~bil'U~6'1'11'U 
c( .\v bb u u~1m'U111-au -a~ bil'UU fl fl6'1bb6'1~~6'1'11'U 1 m-&' bb uu 1'LI111-au -a~ bil'Uu fl fl6'1 bb6'1 ~ 

' 
~6'1-:i1'U (-a1CJ6't~bBCJ~\>11:wmfl~'U1n ®) 

c(.m ~ n~ru~'Ue:J'1~6'1'11'Uffi o&'u-a~ bi'.l'U 1 Vl~"il1-aru1"il1 n~6'1 m-au5u~-:i1'U"il~'1 fi e:i~"il1-aru1 
"il1mb~m1'U Slt-:i1Ji'u'UVin~6'1-:i1'U~v11"il~'llfafK11'U'1h-:i-a~m~nm1~,Je:iCJn11 iv tJ :W-a1CJ6't~bBCJ~~-:id 

(®) bU'U~6'1-:i1'U~'l.J-:i~ V!~e:i~?i"ilu1Vlb~'U~-:i Vin~~ m1:w~ fl11:w?11m-ati m1:w 
'IJ 'IJ 

'111'U1~ u-a~?iu m-aru bb6'1 ~~6'161:WtJ'Vl~'Ue:i-:i-:i1'Ub u'U~u-a~~ n,; ~1JJu5u~-:i1'U 1 'LI~lbb V!Ll-:i 1 'U?11 CJ'11'U~"il~'Ue:i-ru 
m-au-a~bil'Um:wV1,J1~fl11:w-ru~~'1Je:iu'Ue:i-:i~1 bb VlLl-:iJ'U 1 ~n1V1'U~ Hb U'UVl~ n 

(lv) l'i'e:i-:i blJ'U(!..J6'1'11'U~vl1~'U 1 'LI"a~Vll1'1~~1'a'1~1 bb V!Ll'11 'U-a~~'lJ~~1fll1'a~~U~'Ue:J 
UWbil'U bb6't~bU'U~6'1'11'U~~1b~"ilbbiK1 

(m) (!..J6'1-:i1'U ~"il ~t11mu -a~ bil'LIJ'U "il ~ l'1 e:i-:i b U'U(!..J 6'1'11'U~ bn ~"il 1rn1'U1 'LI -a1'1J m-a bb6'1 ~ 
b U'U(!..J6'1'11'U~:W be:J fl61l'a'Vl~e:JV!~ fl ~1'U~"il ~?11:W1 'atlU'a~ bil'U 1~ .... 

(c() be:in?11-aV1~e:JV1~n~1'U bb?1~'1(!..J6'1'11'Ul911-:i 1 ~t11mu-a~bil'LI"il~l'i'e:i-:i1~-rum-a 
fo-ae:i-:i"iJ1n~1V1,J1~1CJ V1~e:i~1V1,J1-:i1'U V!~e:i~1V1,J1n~:w bb6'1~~1V1u1~1'U-a1'1Jm-aJ'U 

' 
(ct) 1 'LI flJtWb lJ'U~6'1'11'U'Ue:J'1 fl~:WV!~e:J~6'1'11'U ~1:W tl'U'Ue:J'1Uflfl6'1Vl6'11CJ fl'U r:f 'Ue:ifo fll'a 

' ' 'IJ 

u-a~ bil'U"il~l'i'e:i-:i-a~u 1 Vloti~ b"il'Ul1\>l'U:Wfl11:wfo~ ~'1Je:iu 1'LI~1'U1~ e:i~1-:i 1 -a b U'U61~~1'U Vl~e:ifi~ b U'U~e:JCJ6'1~ b vi11~ 
' 

1~ CJ 1 Vlr:Ju-:ifi'uu ru'1J1'Ue:i-:i r:i'Ue:i-ru m-au-a~ bil'U6'1-:im CJjj e:izje:i-rme:i-:iJ11 CJ 
'IJ ., 'IJ 

(ti) ~6'1'11'LI~1~bfl CJt11m 1 o&'tJ-a~bil'Ub~e:i b~e:i'U-a~~u bbiK1"il~t11m 1m 'Umnh~ bil'LI 

c(.c( 1Vlr:i'Ue:i-rum-au-a~bil'LI~~v\'1(!..J6'1'11'U '<il1'U1'U ct '11~ (!..J6'1'11'U~t11b?1'Ue:i1'Um-atJ-a~bil'LI 
'IJ ' 

bbD'lbU'U iv ~1'U tJ-a~ne:iuJi'1CJ 

~1'U~ ® ~6'1-:i1'Uu-a~b.fl'Vl~'UJil'U (u~mru) 1~CJ1Vl~~v\'1~6'1'11'U~bb?1~-:i-a1CJ6't~bBCJ~ 
fl1"aUDU~'11'U1mh-:i-a~CJ~b16'11 lv tJ~e-J1'Um (U'lJ"il1fll'U~'Ue:JU'a~bil'UEJe:J'UV!~'11'\.J lv U) 111~unu~'11'U 
e:i~ 1-au1-:i 1 'Libbl916'1 ~-:i1'U:WtJ~:w1ru:w1ntf e:i CJ e:i ~1-:i 1 -a 1-&' bb uu~ e:i ~:w'Vl~ n bnrusvi n1-atJ -a~ bil'LI bO'\o'j 1~?11 CJ'11'LI1 'LI 

~1 bb V!Ll-:i'Ue:i-:i bbl916'1~?11 CJ-:i1'U ( -a1CJ6'1~ bBCJ~\>11:wmfl(!..J'U1 n tv) 



" 
- Ci! -

~TU~ \!:) mM1'Uth~bflVlA'1.l.fl1~ (~'U'11'U) b~tJ'UbU'U~G'l'l1'U ~1'U1'U \!:) b~B'l hrn 
' 

111~G'l'l1 'U t-1 ~ B ~ ';i ';i ru 'U 1'l1 'U zj 'l (;) 'Ub B'l b U 'U ~ tJ 5 U~ 'l1 'U t-1 ~ B hi' ~1l.ItJ5U~'l1'1.J"il ~ 'l m 'l m1.1'V1if 1~ m 11.1 

fo~~'1lBU'/JB'll?l1bb mi-:i 1~m.JG'l'l1'UliJ~MB'lmBUAG'll.J(;)1l.1'1X1-V'B~n1t-1'U~ 11~-:id 
' 

(C9l) ~mm-:i1'U 

(\!?) 'l1'U'V1~B.ff 'U(;)B'Ufl1';ivl1b U'U'l1'U 

(rn) urumBU?l';i';iA 1 'Uf11';ivJ1 b U'U'l1'U 
., ' 

((['.) uqit-11bbG'l~ bb'U1vi1-:irn';ibbm '/J 

~-:id ~G'l'l1'U~'l ~1'U~ C9l bbG'l~~1'U~ \!? ~u-:irl'uuru'1l1~A1UAl.l~ bbG'lfl1';iUnu~-:i1'UliJ~MB'l 
\I v " \I d..J 

G'l'lzjB b ~B-ru ';iB'l ~ G'l'l 1'U'/JB'l ~'/JB-ru fl1';jU J~ biJ'U 
" 

(['..ct fl1';iU';i~biJ'U~G'l'l1'U 1 ~Aru~flJ';il.if11';irl~b~BflUAAG'lbbG'l~U';i~biJ'U~G'l'l1'U b~Bbb~'l~'l1~ 
' 

(C9l) fl1';iU';i~biJ'UA'1.l?ll.IU~bQ~1~UAAG'l 

1 ~~u-:irl'uu tu'1l1';i~~u M'U'/JB'l~'/JBfo fl1';iU';i~ biJ'U b U'U~tJ ';i~ biJ'UA ru~ n~ru~ bU~1~ 
\I QJ \I '\J , 

UAAmb'11111 b?l'UB~u-:irl'uuru'1l1';i~~rn wwB~'U 1 tJ~n @) J~~u ~11.IU';i~ biJ'U~1 tJ 1~tJ~~~B11~1'Ufl1';iU';i~biJ'U 
, \I (LI \I 

b ~mb~-:i~-:i 1 ~vJ1';i-:J\?l1 bb t-1'1-:J"il~~B-:i 1~A~bb 'U'UJ1l.I 1JJ~1n11~BtJG'l~ bo 

mru~u-:irl'uuru'1l1 \!? ';i~~U'/JB'l~'IJB-run1';iU';i~biJ'U iim1m~'Ubb(;)'l~1'ltl'U 1~n~l.I 
\I QJ 'U , 

'l1'UU~'V11';iV1-r~ (J 1 mu AAG'l 111 b?l'U B bG'l'IJ15fl1';i~111fl'l1'U'U1tJU1 (J bbG'l~ bb~'UVl-r~ tJ1 flJifi';jl.J'IJ1 ~ bbG'l ~~'l bb 1 ~'1 Bl.I 
' 

bU'U~'WliJ1jru11'Ll1iJutJ~'/J1~ 
" 

t-11 fl~ b .LJ1-ru fl1';iU';i~ biJ'U hJ ~1'U fl1jtJ j~ biJ'UA ru~ n~ru~ bQ~ 1~U AAG'l il1JJ?11l.11';ifl 
" ' ' 

b .LJ1-ru fl1jtJj~ biJ'U~G'l'l1'U 1~ 

(\!?) fl1jtJj~biJ'U~G'l'l1'U 

~~1\;i'-rUfl1joWliJ1j'1J11~ "~1'U" fl1jtJj~biJ'Ub~Bbb~'l~'l1 ~vJ1j-:J\?l1bbt-1'1'l~?l'l~'U 
" " 

~1'U~ @) ~G'lfl1jtJ5u~'l1'Ui!B'U'V1~'l \!:) tJ A~bb'U'Ub~l.I (['.o A~bb'U'U bbG'l~~1'U~ \!:) ~G'l'l1'U A~bb'U'Ub~l.I bo 

A~bb 'U'U bb~G'l~~1'UliJ~~B'l 1~JJ~1fl'"J1~BtJG'l~ bo bbG'l~liJ~MB'l 1~A~ bb'U'Uj1l.J~'li'U 1lJ~1fl'"J1~BtJG'l~ b'lio 

(['..b'li .ff 'U{;)B't.Jfl1jtJj~ biJ'U~G'l'l1'Ub ~m~B'Uj~~u 1 ~?l'l~'U 
(C9l) n~1.1-:i1'Uu~t-11jvi-r~m muAAG'l b U'U~m11iJ?1BUAru?11.1u~'/JB'lUAAG'l 1 m dm~'U , , \I , , 

bbG'l~ bb~-:Jj1tJzjB~iiAru?ll.IU~~liJ~Uj~ biJ'Ub ~B b~B'Ul?11 bb t-1'1-:J~?l'l~'U 1?11 bb t-1'1-:JtJj~bflV1~11 tJ j~~u'111'U1ill'l1'U 
\I " 'U v 

(\!?) ~b-LJ'1fofl1jtJj~biJ'U ~'lbbUUUWbiJ'UUAAG'lbbG'l~~G'l'l1'U ~1'U1'U ct 'll~ ~-:i1~fl~l.I 'U , , , 

'l1'UU~t-11jVJ-r~mmuAAG'l~1'U~U'lrlUUill'1l1(;)1l.J~1~U.ff'U b~Bb?l'UBAru~flJjl.Jfl1jtJj~biJ'UUAAG'lbbG'l~~G'l'l1'U 
, \I QJ , 

1~tJfl1j'/JBU';i~biJ'UVJfll?11bbt-1'1'l~B'l~'lbBfl?l1jQLJUliJ~'l ~1'U1'U C9l 'll~ 
' ' 

(rn) bG'l'/J1'Ufl1jA'1J~flJjl.Jfl1jrl~ b~BflUAAG'l bbG'l~Uj~ biJ'U~G'l'l1'Ub ~B bb~'l~-:i 1 ~vJ1j'l 
' ' 

1'11 bb wu-:ith~ b.nvi~1 hJ j~{;)u'1J1'U1ru-:i1'U (;)j11iJ?1eirnein?11j~ b?l'UeJtJj~ bD'U 1 ~Aju~1'Ut1nMei-:i bb~~blJ'U1 tJ 
., " 

(;)1l.JjtJ bb UU~'V1~fl bnru6Vi"n1t-1'U~ 11~~Bl.ltlUoWliJ1j'1J1~G'l'l1'U1 'Ub dB'lM'U mru~~G'l'l1'U 1JJb~tJ1-LJ'B'ltlU~G'lfl1j 
" tJ5u~'l1'U t-1~B~G'l'l1'U~1 nu~ bAtlb?l'UBl.11 bb'11 zj'lt-11fl~Ul1U fl~~€l-:JUj~fl1j 1~ ?11l.11Jfl~'l bB fl?l1jUj~ biJ'U 

fi'W~'/JB-rumjtJj~ biJ'U111n~u 1 tJ bbm '/JtJ-rutJj-:i 
" ' 



•" - ct -

(c:{) fl ru::; fl 'j'j:J.J fl 1JU 'j::; dl 'UU fl fl~ bb~::; ~ ~-:11'U'W :u 1Jru 1~ ~ -:11'U"tl e:i-:i ~"ti e:i-ru fl 1J 
' ~ 

tJ'j::;bij'Llbb~1~-:imEJije:izjm U'Ll'Vl~fl\i1'Ll 1 'Ll~e:J'Ll~ c:{ (bb uutJ'j::; bij'Ll~~-:11'U) 
"' 

(ct) b~"tl1'Ll m 'jfl ru::; nJ'j:J.J m JU 'j::; bij'Uu flflmb~::; ~ ~ -:11'U J1EJ-:J1'U~~fl1J'W:u 1J ru1 ~ e:i 
' ' 

b~"tl1Bfl1J'111J fl-:11'U'U 1EJU1 EJ bb~::; bb~'UYl-r'V'l EJ 1m5'a'a:W'/J1~ bb~::;~-:i bb 1 ~~ e:i:w b ~e:i'W:u1 'aru11 Vlfl11:W b ~'U'/Je:JU bb~::; 
e:i'UiJ~ b~e:i'Ui1'a1'/Jfl1'j'V'l~ b~e:imnirru 1 Vf~1'a-:1~1bb V!'Ll-:itJ'a::; b.nY1vi'11 tJ 'a::;~u"ll1mru-:11'U ' ., ., 

c:{.~ fl1'jbb~-:l~-:1Uflfl~ 1 Vl~1'a-:1~1bb V!'Ll-:i fl1'a~1b U'Ufl1'abb~-:l~-:1~~1'Ufl1'jU'a::;bij'U 1 Vl~1'a-:I 
~ 

~1 bb Vlti-:i 1'Ll'j::;~u~~-:i~'U1Vfm::;vh1~'hJrie:i'Ll1'Ll~~tY'Ll:Wflru~:wu~ mu~1'Um:w'Vl~ n bnru6Vl~n1Vl'Ll~ bb~::; hJ rie:i'Ll 
~ ~ ' 

1'Ll~ flru::;m'j:J.J mJ:W:w ~1 Vf ~tY'Ll~1'Ll fl1'jtJ 'a::; bij'Ll~ ~-:11'U 
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