ที่ นร 1006/ว 10

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
15 กันยายน 2548

เรื่ อ ง การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง สํ าหรั บ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ
(ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา
เรียน (เวียน กระทรวง ทบวง กรม)
อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น
3. หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลงานเพือ่ ยาย โอนหรือบรรจุกลับ
4. คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง
ตามหนังสือที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดารงตํ
ํ าแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) ตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมอบใหกรมเจาสังกัดเปนผูดํ าเนินการ
ประเมินบุคคลสําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา และตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3 แจงมติ ก.พ.
เกี่ยวกับการมอบอํ านาจ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาว
ระดับ 8 ลงมา ในกรณีตาง ๆ ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพื่อใหการประเมินบุคคลดํ าเนินการไดอยางเปนระบบ
มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกขัน้ ตอน สามารถคัดสรรผูท มี่ คี วามรู ความสามารถ
ความชํ านาญงานและมีความเหมาะสมกับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึง่ จะกอใหเกิดประโยชนตอ
หนวยงานและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธกี ารประเมิน
บุคคลเพือ่ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิก
มติ ก.พ. ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3 และมีมติมอบให อ.ก.พ. กรมและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดําเนินการตามหลักเกณฑ
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และวิ ธี ก ารประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง สํ าหรั บ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ
(ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา ดังนี้
1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน
และใหประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน
เวลา 30 วัน นับตัง้ แตวนั ประกาศผล โดยใหดาเนิ
ํ นการตามหลักเกณฑและวิธกี ารตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 1
2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น ใหดาเนิ
ํ นการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2
3. การประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 3
4. ผูไ ดรบั แตงตัง้ ตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามทีก่ าหนดตามสิ
ํ
ง่ ทีส่ ง มาดวย 4
5. เมื่อผูขอรับการประเมินผานการประเมินบุคคลแลว ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงทีข่ อรับ
การประเมินได ทั้ ง นี้ จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัดไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน
ครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่
เปนสาระสํ าคัญของผลงานและไมกอนวันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด
รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่
27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523
ดวย
6. โดยที่ ก.พ. กําหนดให อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุ ค คล คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา
ขั้นตํ่ าในการดํารงตําแหนงและอืน่ ๆ เพิม่ เติมจากหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนดได ดังนัน้
จึงขอใหสวนราชการรีบดํ าเนินการให อ.ก.พ. กรมดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว
เพื่อสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและสามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการ
ใหดารงตํ
ํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2548 เปนตนไป
8. การประเมินบุคคลตําแหนงระดับ 8 ลงมา ทีอ่ ยูระหวางการดําเนินการของกรมเจาสังกัด
กอนวันทีห่ ลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือฉบับนี้มีผลใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธกี ารที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมตามหนังสือทีอ่ า งถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ
อนึง่ สําหรับการประเมินบุคคลเพือ่ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงตัง้ แตระดับ 9 ขึน้ ไป ยังคงใช
หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ทั้งนี้ เฉพาะ
วิธีการประเมินบุคคลสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตัง้ แตระดับ 9 ขึน้ ไป ใหใชวธิ กี ารประเมิน
บุคคล ทัง้ 4 ขัน้ ตอนเชนเดียวกับตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
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จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดทราบและถื อปฏิบั ติต อ ไป ทั้งนี้ ไดแ จงใหกรมและจังหวัด
ตาง ๆ ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

