
กลุม่งานสรรหา บรรจแุละแตง่ตัง้ 

กองการเจา้หนา้ที่ ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 



การเลื่อน 

การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทเดียวกนั

ในระดบัท่ีสงูกว่าเดิม และในกรมเดียวกนัโดยจะเป็นต าแหน่งในสายงาน

เดียวกนัหรอืต่างสายงานก็ได ้

การเลื่อนต าแหน่ง 

ปฏิบติังาน O1 

ช านาญงาน O2 

อาวโุส O3 

ทกัษะพิเศษ O4 

ทัว่ไป (O) 

ปฏิบติัการ K1 

ช านาญการ K2 

ช านาญการ

พิเศษ K3 

เช่ียวชาญ K4 

ทรงคณุวฒิุK5 

วิชาการ ( K ) 

ระดบัตน้ S1 

ระดบัสงู S2 

อ านวยการ (S) 

ระดบัตน้ M1 

ระดบัสงู M2 

บรหิาร (M) 



การเลื่อน ต าแหน่งประเภทเดียวกนั 

วิชาการ 

ว 16/38 

ว 10/48 ข้ึน K2-K3 

ช านาญการ

พิเศษ K3 

ช านาญการ K2 

ปฏิบติัการ  K1 

ข้ึน K4-K5 

ทัว่ไป 

ข้ึน O1-O2 ว 34/47 

ว 22/40, 

ว 10/48 
ข้ึน O2-O3 



หนงัสือเวียน ว 10/2548  

การประเมินบคุคลเพ่ือแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งส าหรบั 

ผ ูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ ์(ตน.ประเภททัว่ไป) และ 

ตน.ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดบั 8 ลงมา 

กล ุม่งานสรรหา บรรจแุละแต่งตัง้ กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 



หลกัการ 

 1.ก.พ. มอบอ านาจให ้อ.ก.พ.กรม บรหิารจดัการเรือ่ง

การประเมินบคุคล ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดบั

ช านาญการ และระดบัช านาญการพิเศษ อยา่งเป็นระบบ 

โดย อ.ก.พ.กรมตอ้ง 

 วางหลกัเกณฑ ์& วิธีการประเมินทัง้ระบบ 

 วางขัน้ตอนการคดัเลือก & การสง่ผลงาน 

 ก าหนดองคป์ระกอบ & แบบฟอรม์ 

2.เนน้กระบวนการคดัเลือกคนอยา่งโปรง่ใส และเป็นธรรม 



3.ผลงานท่ีสง่ประเมิน มีประโยชนต์่อหน่วยงาน  มีคณุภาพมากกว่า

ปรมิาณ ประกอบดว้ย 2 สว่น 

สว่นท่ี 1 คณุท าอะไร 

- ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

- เสนอในรปูการสรปุและวิเคราะห ์

  ถึงผล/ประโยชนท่ี์เกิดข้ึนสามารถน า 

  ไปเสรมิยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 

- ไมใ่ช่รวบรวมผลงานยอ้นหลงั 

สว่นท่ี 2 คณุจะท าอะไร 

- เสนอแนวคิดวิธีการพฒันางาน/ 

  ปรบัปรงุงานเชิงรกุ 

- เพ่ือใหง้านมีประสิทธิภาพ 

- สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร ์

  ของหน่วยงาน 

- น าไปปฏิบติัไดจ้รงิ 

หลกัการ (ต่อ) 



สาระส าคญัของหนงัสือเวียน 

ก าหนดใหมี้การคดัเลือกบคุคลกอ่นเขา้รบัการประเมินผลงาน 

 ยกเลิก ว 16/2538 เฉพาะหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบคุคลต าแหน่ง

ระดบั 8 ลงมา  และยกเลิก ว 11/2546 (การมอบอ านาจพิจารณาคณุสมบติั) 

 ใหมี้การประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกอยา่งเปิดเผย โปรง่ใส และใหมี้

การทกัทว้งได ้



 การสง่ผลงานตอ้งสง่ 2 สว่น คือ 

 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 ขอ้เสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือพฒันางาน หรอื ปรบัปรงุงานใหมี้    

    ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การพิจารณาคณุสมบติัของบคุคลในเรือ่งระยะเวลาขัน้ต ่ามอบให ้  

     อ.ก.พ.กรม หรือ คณะกรรมการคดัเลือกท่ี อ.ก.พ.กรม แต่งตัง้ 

    เป็นผ ูพิ้จารณา 



อ านาจหนา้ท่ีของ อ.ก.พ.กรม 

-ก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัคณุสมบติัของผ ูท่ี้จะเขา้รบัการคดัเลือก และ ก าหนด 

  องคป์ระกอบอ่ืนท่ีจะตอ้งเสนอในเบ้ืองตน้ 

-ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาคดัเลือกบคุคลก าหนดเกณฑก์ารตดัสิน   

  และอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

-ใหมี้การประกาศรายช่ือผ ูผ้า่นการคดัเลือก ช่ือผลงานพรอ้มทัง้เคา้โครงเรือ่ง สดัสว่น   

  ของผลงาน และก าหนดเวลาใหมี้การทกัทว้งไดภ้ายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีประกาศ 

-ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีขา้งตน้ใหข้า้ราชการทราบทัว่กนั 

-พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลเรือ่งระยะเวลาขัน้ต ่าฯ 

-พิจารณาคดัเลือกบคุคล 

-วินิจฉยักรณีมีปัญหาเกี่ยวกบัคณุสมบติัของบคุคลเรือ่งระยะเวลาขัน้ต ่าฯ 

-ตรวจสอบขอ้มลูกรณีมีผ ูท้กัทว้ง 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเขา้รบัการประเมินผลงาน 

-กรณีการเลื่อนข้ึนในระดบัท่ีสงูข้ึนใหค้ดัเลือกเพ่ือเลื่อนในระดบัท่ีสงูกว่าระดบัท่ีด ารงอย ู ่ 

  ไมเ่กิน 1 ระดบั 

-ใหค้ดัเลือกบคุคลอยา่งเป็นระบบ โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มีการประกาศผล 

  การคดัเลือกอยา่งเปิดเผย และเปิดโอกาสใหมี้การทกัทว้ง 

-การคดัเลือกบคุคล แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

ต าแหน่งท่ีปรบัระดบัสงูข้ึนไดจ้ากระดบัเริม่ตน้ของสายงาน (ต าแหน่งเลื่อนไหล) 

และมีผ ูค้รองต าแหน่งอย ูแ่ลว้ ใหผ้ ูมี้อ านาจสัง่บรรจ ุเป็นผ ูพิ้จารณาคดัเลือก 

 ต าแหน่งท่ีไมใ่ช่ต าแหน่งเลื่อนไหล และต าแหน่งว่างทกุกรณี ใหค้ณะกรรมการ

คดัเลือกบคุคลเป็นผ ูพิ้จารณาคดัเลือก    



ต าแหน่งท่ีปรบัเป็นระดบัสงูข้ึนไดจ้าก 

ระดบัเริม่ตน้ของสายงาน+ มีคนครอง 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

(ต.ท่ีไมใ่ช่ ต.เลื่อนไหล , ต.ว่าง) 

นกัวิชาการยติุธรรม 

นกัวิชาการเงินและบญัชี 

นิติกร 

นกัวิชาการยติุธรรมช านาญการพิเศษ  

นิติกรช านาญการพิเศษ  ปก./ชก. 



ขัน้ตอนการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเขา้รบัการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งส าหรบั

ผ ูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ ์(ต าแหน่งประเภททัว่ไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่ง

ระดบั 8 ลงมา 

กรณีการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเลื่อนไหลและมีคนครองอย ู ่ เช่น ต าแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลช านาญการ 

กจ. ส ารวจขอ้มลู/       

ผบ.ประเมิน  

คณุลกัษณะ/                 

แจง้ผ ูมี้คณุสมบติั 

ผ ูมี้อ านาจ ม.57 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

 

แจง้ขา้ราชการทราบ/     

ปิดประกาศ 

สง่ผลงาน 

(ภายใน 30 วนั) 

คกก.คดัเลือก 

ตรวจสอบ 

โดยเรว็ 

ไม่มีมลู 

เสนอผ ูมี้อ านาจ ม.57 

สอบผ ูท้กัทว้ง 

เสนอผ ูมี้อ านาจ  

ม. 57 ด าเนินการ                

ตาม ว 5/2542 

มีมลู 

มีคนทว้ง 

(ภายใน 30 วนั) คกก.ประเมินผลงาน 

อ่านผลงาน 

ผา่น ไม่ผา่น 

แต่งตัง้ แจง้ใหท้ราบ 



ขัน้ตอนการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเขา้รบัการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งส าหรบัผ ูป้ฏิบติังาน              

ท่ีมีประสบการณ ์(ต าแหน่งประเภททัว่ไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดบั 8 ลงมา 

กรณีการแต่งตัง้ใหด้ ารง ตน. ว่างและ ตน. ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งเลื่อนไหล  เช่น  นกัวิชาการยติุธรรมช านาญการพิเศษ 

กจ. ส ารวจขอ้มลู/       

ผบ.ประเมิน  

คณุลกัษณะ/                 

แจง้ผ ูมี้คณุสมบติั 

คกก. คดัเลือก 

เสนอผ ูมี้อ านาจ 

ม.57  เห็นชอบ 

พิจารณาคดัเลือก 

แจง้ขา้ราชการทราบ/

ประกาศช่ือผ ูไ้ดร้บั           

การคดัเลือก/ ช่ือผลงาน 

สง่ผลงาน 

(ภายใน 3 เดือน) 

อนมุติั 

ตรวจสอบ 

โดยเรว็ 

ไม่มีมลู 

เสนอผ ูมี้อ านาจตาม ม. 57

สอบผ ูท้กัทว้ง 

มีมลู 

เสนอผ ูมี้

อ านาจ ม.57

ด าเนินการ                

ตาม ว 

5/2542 

มีคนทว้ง 
คกก.ประเมินผลงาน 

อ่านผลงาน 

ผา่น ไม่ผา่น 

แต่งตัง้ แจง้ใหท้ราบ 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึน้แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ใน

ระดบัท่ีสงูขึน้ 

1. ผลงานท่ีสง่ประเมิน 

-ผ ูไ้ดร้บัคดัเลือก ใหส้ง่ผลงานประเมินตามหวัขอ้เรือ่งท่ีไดเ้สนอไวใ้นขัน้ตอนการคดัเลือก 

-ผลงานท่ีสง่ประเมินจะตอ้งประกอบดว้ยผลงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

และขอ้เสนอแนวคิดเพ่ือพฒันางาน 

2.คณะกรรมการประเมินผลงาน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไมเ่กิน 2 ปี 



คณะกรรมการประเมินผลงาน 

ระดบั ช านาญการ 

ประธาน กรรมการ (2-5 คน) 

-ขา้ราชการ / เคยเป็นขา้ราชการซ่ึงด ารง / 

เคยด ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 8 / เทียบเท่าข้ึน

ไปสายงานท่ีประเมิน/ท่ีเกี่ยวขอ้ง ท่ีจดักล ุม่ไว ้

-ผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นมีความช านาญใน

สายงานนัน้ ไมเ่คยเป็นขา้ราชการ 

 -รองอธิบดี /ผ.อ.ส านกั /ห.น. สว่นราชการ

ประจ าจงัหวดัตัง้แต่ระดบั 8 / เทียบเท่าข้ึนไปท่ี

ควบคมุดแูลสายงานจะประเมิน 

 

-ขา้ราชการ / เคยเป็นขา้ราชการซ่ึงด ารง / 

เคยด ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 7 / เทียบเท่าข้ึน

ไปสายงานท่ีประเมิน/ท่ีเกี่ยวขอ้ง ท่ีจดักล ุม่ไว ้

ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถแลว้  

 -ผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นมีความช านาญใน

สายงานนัน้ ไมเ่คยเป็นขา้ราชการ 

 

* ทัง้น้ี มีบคุลากรหรอืผ ูป้ฏิบติังานการเจา้หนา้ท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากว่าระดบั ช านาญการ เป็นเลขานกุาร 



คณะกรรมการประเมินผลงาน 

ประธาน กรรมการ (2-5 คน) 

ขา้ราชการ / เคยเป็นขา้ราชการซ่ึงด ารง / 

เคยด ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 9 / 

เทียบเท่าข้ึนไปสายงานท่ีประเมิน/ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ท่ีจดักล ุม่ไว ้

 ผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นมีความช านาญใน 

สายงานนัน้ ไมเ่คยเป็นขา้ราชการ 

 รองอธิบดี / ผ.อ. ส านกัตัง้แต่ระดบั 9 / 

เทียบเท่าข้ึนไปท่ีควบคมุดแูลสายงานท่ีจะ

ประเมิน 

 

ขา้ราชการ / เคยเป็นขา้ราชการซ่ึงด ารง /

เคยด ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบั ช านาญการ

พิเศษ / เทียบเท่าข้ึนไป 

สายงานท่ีประเมิน/ท่ีเกี่ยวขอ้ง ท่ีจดักล ุม่ไว ้

ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถ

แลว้  

 ผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นมีความช านาญใน 

สายงานนัน้ ไมเ่คยเป็นขา้ราชการ 

ระดบั ช านาญการและระดบัช านาญการพิเศษ 

* ทัง้น้ี มีบคุลากรหรอืผ ูป้ฏิบติังานการเจา้หนา้ท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 6 เป็นเลขานกุาร 



ตวัอยา่งท่ี 1 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

1. ช่ือผลงาน .…………............……...…......… 

2. ระยะเวลาด าเนินการ ………….……………........ 

3. ความร ูท้างวิชาการหรอืแนวความคิดท่ีใชใ้นการด าเนินการ….. 

4. สรปุสาระและขัน้ตอนการด าเนินการ ………………….  

5. ผ ูร้ว่มด าเนินการ (ถา้มี)…………(สดัสว่นของผลงาน)….……...  

6. สว่นของงานท่ีผ ูเ้สนอเป็นผ ูป้ฏิบติั ………………….... 

7. ผลส าเรจ็ของงาน (เชิงปรมิาณ/คณุภาพ)…………....…  

8. การน าไปใชป้ระโยชน…์………………………...… 



 

9. ความย ุง่ยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อปุสรรค ………………..… 

10. ขอ้เสนอแนะ …………………………………………… 

 

                    ขอรบัรองว่าผลงานดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

     ลงช่ือ …………………………… 

                    

                       (……………………………) 

                     ผ ูเ้สนอผลงาน 

                     ……../……….…/………..  

     

ต่อ 



 ขอรบัรองว่าสดัสว่นหรอืลกัษณะงานในการด าเนินการของผ ูเ้สนอขา้งตน้ 

ถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิทกุประการ 

   ลงช่ือ ………………                                          ลงช่ือ ……….…… 

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

        ผ ูร้ว่มด าเนินการ                                           ผ ูร้ว่มด าเนินการ 

        …../….…/…….                                              ...../......./.......                                

 ไดต้รวจสอบแลว้ขอรบัรองว่าผลงานดงักลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิทกุประการ 

   ลงช่ือ .....................              ลงช่ือ ………….... 

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

 ต าแหน่ง ...................                          ผ ูอ้ านวยการส านกั/กอง…… 

        ...../......../........                                              …../.......…/….. 

      ผบ.ท่ีควบคมุดแูลการด าเนินการ 

ต่อ 



1. ช่ือผลงาน ....(ใหร้ะบชุือ่ผลงานที่จะน าเสนอ โดยผลงานดงักลา่วจะตอ้งเป็นผลงานที่เกิด
จากการปฏิบตังิานในต าแหนง่หนา้ที่ความรับผดิชอบของผูป้ระเมนิ ซ่ึงการตัง้ชือ่เร่ืองตอ้งใช ้

ภาษาที่เขา้ใจงา่ย ชดัเจน ไมใ่ชภ่าษาพดู)...... 

2. ระยะเวลาท่ีด าเนินการ ....(ใหร้ะบถึุงชว่งระยะเวลาเร่ิมตน้และระยะเวลาสิ้นสดุของ

ผลงานที่เป็นผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา)..... 

3. ความร ูท้างวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชใ้นการด าเนินการ ....(ใหร้ะบแุนวคิด ทฤษฎี 
ความรู ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและขอ้มลูตา่ง ๆ ที่น ามาใชใ้นการด าเนนิงานโดยสรปุ ให้

มคีวามสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบัผลการดด าเนนิงาน โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการ

ในการจดัท า)..... 

4. สรปุสาระและขัน้ตอน การด าเนินการ....(ใหร้ะบขุัน้ตอนของการปฏิบตังิานตัง้แต่

เร่ิมตน้จนเสร็จสิ้นว่า ประกอบดว้ยกิจกรรมหรือขัน้ตอนอะไรบา้ง..... 



5. ผ ูร้ว่มด าเนินการ (ถา้มี(....(ใหแ้สดชือ่- สกลุ ต าแหนง่ สงักดัขอองผูร้่วมด าเนนิการใน

ผลงาน และระบสุดัสว่นความรบัผดิชอบของผลงานเป็นของผูร้่วมด าเนนิการดว้ย หากเป็น

ผลงานที่ปฏิบตัเิองทัง้หมด 100% และไมม่ผี ูร้่วมด าเนนิการ ไมต่อ้งน าเสนอผูร้่วม

ด าเนนิการ..... 

6. สว่นของผลงานที่ผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบตัิ....(ใหร้ะบรุายละเอียดเกี่ยวกบัขัน้ตอน กิจกรรม

การด าเนนิงาน และสดัสว่นของผลงานเป็นรอ้ยละที่ผ ูเ้สนอผลงานเป็นผูป้ฏิบตัิ)..... 

7. ผลส าเร็จของงาน (เชงิปริมาณ/คณุภาพ)....(ผลส าเร็จของงานเชงิปริมาณ คือผลงานที่

เกิดจากการปฏิบตังิาน มผีลส าเร็จในเชงิปริมาณที่เกิดขึน้ มปีริมาณขอผลงานเมือ่

เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือขอ้ตกลงที่ก าหนด 

-ผลส าเร็จเชงิคณุภาพ คือผลงานที่แสดงใหเ้ห็นถึงการตอบสนองแนวคิด ยทุธศาสตรข์อง

รฐับาล กระทรวงที่มคีวามเป็นไปไดน้ าไปใชป้ระโยชน ์เชน่  คณุภาพในการบริการที่ด ีการลด

คา่ใชจ้่าย การลดเวลาการปฏิบตังิาน)..... 



8. การน าไปใชป้ระโยชน ์....(อธิบายใหเ้ห็นว่าผลงานที่น าเสนอเพื่อขอรบัการประเมนิ
จะตอ้งปรากฏผลส าเร็จของงานที่ชดัเจน สามารถระบถึุงผูไ้ดร้บัประโยชนว์่าไดม้กีารน า

ผลงานไปใชป้ระโยชนแ์ละกอ่ใหเ้กิดประโยชนต์อ่ทางราชการอย่างไร)..... 

9. ความยุ่งยากในการด าเนนิการ/ปัญหา/อปุสรรค ....(อธิบายโดยวิเคราะหจ์ากการ

ปฏิบตังิานของผลงานที่น าเสนอนัน้ว่า มคีวามยุ่งยาก ซับซอ้นเพียงใด มปัีญหาอปุสรรค  

มขีอ้จ ากดัในการปฏิบตัอิยา่งไร มวิีธีการแกปั้ญหาและความยุ่งยากที่เกิดขึน้อย่างไร ทัง้ใน

ระหว่างการด าเนนิงานและหลงัสิ้นสดุการด าเนนิงานแลว้ เพื่อแสดงถึงความรู ้

ความสามารถของผูป้ฏิบตังิานไดอ้ย่างชดัเจน และผูท้ีเกี่ยวขอ้งสามารถน าไปปรบัใชใ้นการ

ปฏิบตังิานที่มลีกัษณะคลา้ยคลึงกนัได ้โดยน าปัญหาอสุรรคข์องแตล่ะขัน้ตอนที่ปฏิบตัมิา

สรปุรวมเป็นปัญหาในภาพรวม ซ่ึงผูข้อรบัการประเมนิจะตอ้งแสดงความยุ่งยากซับซอ้นใน

การปฏิบตังิานและการตดัสินใจแกปั้ญหา หรือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในงานที่ปฏิบตัไิด)้..... 

 

10. ขอ้เสนอแนะ.....(ผูข้อประเมนิมขีอ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ขอย่างไร เพื่อมใิหปั้ญหาเกิดขน้

อีก และมขีอ้เสนอแนะเพื่อพฒันางาน/ปรบัปรงุงานดงักลา่วอย่างไร เป็นการเสนอแนวทาง

เชงิสรา้งสรรคเ์ป็นผลงานที่เป็นรปูธรรม) 



ตวัอยา่งท่ี 2 

ขอ้เสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพฒันางาน/ปรบัปรงุงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

              ของ ………………………………...........…… 

เพ่ือประกอบการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ………..… ต าแหน่งเลขท่ี ….. 

              ส านกั/กอง ………………………… 

เรือ่ง ………….............................……………......... 

            หลกัการและเหตผุล …………………………........………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

         บทวิเคราะห/์แนวความคิด/ขอ้เสนอ ….………....…................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

         ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั …………………………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

         ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ …………………………................................................. 

                                                         ลงช่ือ...................................................... 

                                                                 (....................................................)  

                                                                         ผ ูเ้สนอแนวคิด  

                                                                      .........../.............../................ 



1. เรือ่ง ....(ใหร้ะบหุัวขอ้ที่แสดงแนวความคิด/วิธีการเพื่อพฒันางาน หรือปรบัปรงุงาน

ของต าแหนง่ที่ขอประเมนิ ในการตัง้ชือ่เร่ืองตอ้งใชภ้าษาที่อา่นเขา้ใจงา่ย ชดัเจน ไมใ่ชภ่าษา

พดู)...... 

2. หลกัการและเหตผุล ....(เป็นการอธิบายถึงเหตผุลความจ าเป็น สาเหตทุี่น าเสนอ
แนวความคิดหรือวิธีการเพื่อพฒันางานมเีหตจุงูใจอย่างไร และจะกอ่ใหเ้กิดประโยชน์

อย่างไร)..... 

3. บทวิเคราะห.์...(เมือ่ผูน้  าเสนอผลงานไดเ้สนอถึงความส าคญัของปัญหา และไดพ้ิจารณา

ตรวจสอบแลว้ว่าจะตอ้งใชแ้นวความคิดทางวิชาการเกี่ยวขอ้งอย่างไรบา้งแลว้ จึงวิเคราะห์

วิเคราะหถึ์งสภาพปัญหาว่าเป็นอย่างไร สาเหตขุองปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ผา่นมา

รวมทัง้สามารถน าแนวความคิดทางวิชาการที่ยกขึน้มากลา่วอา้งใชแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร 

และเกิดผลดกีบัผลงานที่ท านัน้อย่างไร ในสว่นของการวิเคราะหน์ี ้ผูเ้สนอผลงานจะตอ้ง

แสดงถึงความสมัพนัธข์องปัญหาและแนวความคิดทางวิชาการที่ยกขึน้มาประกอบอย่าง

ชดัเจน)..... 



4. แนวความคิด ....(เพื่อใหผ้ลงานเป็นที่นา่เชือ่ถือ เหมาะสมกบัผลงานทางวิชาการ ผูน้  า
เสนอผลงานตอ้งตรวจสอบว่าเร่ืองที่น าเสนอจะตอ้งอาศัยทฤษฎี แนวความคิดทางวิชาการ

หรือขอ้กฎหมาย และระเบียบตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาใชป้ระกอบในการเขยีนผลงานมากนอ้ย

เพียงใด โดยพิจารณาเฉพาะเทา่ที่เกี่ยวขอ้งเทา่นัน้ ส่วนที่ไมเ่กี่ยวขอ้ง ไมต่อ้งยกขึน้มากลา่ว

อา้ง)...... 

5. ขอ้เสนอ....(ระบขุอ้เสนอที่ควรจะเป็นในการปรบัปรงุพฒันางาน โดยแสดงใหเ้ห็นว่า

ขอ้เสนอนัน้สามารถน าไปปฏิบตัไิดจ้ริง และเห็นผลส าเร็จของงานไดช้ดัเจน สอดคลอ้งกบับท

วิเคราะห ์และเป็นขอ้เสนอที่ผูข้อประเมนิสามารถด าเนนิการไดด้ว้ยตวัเอง หรือปฏิบตัิ

ร่วมกบัหนว่ยงานที่สงักดัอยู่ โดยจะไดม้กีารตดิตามในภายหลงั)..... 

6. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั....(ใหร้ะบผุลที่คาดหมาย หรือมุง่หวงั ที่จะใหเ้กิดขึน้จากการเสนอ

แนวความคิด วิธีการ หรือขอ้เสนอพฒันางาน หรือปรบัปรงุงาน ใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ซ่ึงผลดงักลา่วอาจแสดงไดท้ัง้ในเชงิปริมาณ และเชงิคณุภาพตลอดจนชว่งเวลาที่คาดว่า 

ผลงานดงักลา่วจะไดร้บัประโยชนต์อ่บคุคลเป้าหมาย หรือเกิดผลงานที่สามารถวดัไดอ้ย่าง

เป็นรปูธรรม)..... 



7. ตวัช้ีวดัความส าเรจ็....(ใหก้ าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จของงานที่น าเสนอใหช้ดัเจนเป็น

รปูธรรมสามารถวดัได ้ไมค่วรก าหนดตวัชีว้ดัหลายตวัเพราะจะตอ้งมกีารตดิตามผล

ภายหลงัการแตง่ตัง้แลว้ว่าผลส าเร็จของงานที่น าเสนอเป็นไปตามคา่ตวัชีว้ดัที่ก าหนดไวห้ริอ

ไมอ่ย่างไร)...... 



จ านวนผลงานเขา้รบัการประเมินเพ่ือแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดบัช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่ง ระดบั แบบประเมิน

คณุลกัษณะบคุคล + 

ผลงานยอ้นหลงั 3 ปี 

(เลม่) 

จ านวน

ผลงาน 

(เรือ่ง/

เลม่)  

ขอ้เสนอ

แนวคิด 

(เรือ่ง/เลม่)  

 

รวม รวมสง่ให้

คณะกรรมกา

รพิจารณา 

(ชดุ) 

นติกิร ช านาญการ

พิเศษ 

1 3 1 5 5 

นกัวิชาการ

คอมพิวเตอร ์

ช านาญการ

พิเศษ 

 

1 2 1 4 5 

นกัวิชาการ

ยตุธิรรม 

ช านาญการ

พิเศษ 

 

1 3 1 5 5 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงานเพ่ือยา้ย โอน หรอืบรรจกุลบั 

1 

ผา่นการพิจารณา 

คดัเลือกบคุคล 

• ระดบัเดียวกนั และจดัอย ูใ่นกล ุม่ 

   ต าแหน่งเดียวกนักบัต าแหน่ง 

   ท่ีจะแต่งตัง้ 

ผลงาน 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงาน 

เพ่ือยา้ย โอน หรอืบรรจกุลบั 

2 ไมเ่คยท าผลงาน 

ผา่นการพิจารณา 

คดัเลือกบคุคล 

สง่ผลงานประเมิน 

ทัง้น้ี  บคุคลทีจะไดร้บัการแต่งตัง้ ตอ้งเป็นผ ูท่ี้มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตัง้ดว้ย 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงาน 

เพ่ือยา้ย โอน หรอืบรรจกุลบั 

3 นอกเหนือจากขอ้        และ 1 2 

อ.ก.พ.กรม/คณะกรรมการคดัเลือกบคุคล 

พิจารณาคดัเลือกและประเมินบคุคลจากขอ้มลูบคุคล/ผลงาน/ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา/ 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั/ประโยชนท่ี์ทางราชการจะไดร้บั โดยอาจไมต่อ้งจดัท าผลงานข้ึนใหมห่รอื 

อาจสัง่ใหส้ง่ผลงานเพ่ือประเมินใหม่ 



คณุสมบติัของบคุคลท่ีจะไดร้บัแต่งตัง้ 

- เป็นผ ูผ้า่นการประเมินบคุคล 

- มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

   ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

- มีคณุสมบติัในเรือ่งเก่ียวกบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

  ของสายงานต่างๆ และ/หรอื คณุวฒิุเพ่ิมเติมครบถว้น 

   ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

ต่อ 



  

-  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารง 

   ต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตัง้ตามคณุวฒิุของบคุคล 

   และระดบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ ดงัน้ี 

ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ระดบั 
คณุวฒิุ 

ปรญิญาตร ี

ปรญิญาโท 

ปรญิญาเอก 

6  ปี 

4  ปี 

2  ปี 

8  ปี 

6  ปี 

4  ปี 



 การเลื่อนต าแหน่งตอ้งมีตน้ทนุ 1 ปี 

(สายงานท่ีจะแต่งตัง้หรอืสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ตอ้งเป็นสายงาน

ท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 หรอืระดบั 4  หรอืสายงานเทียบเท่า 

(ขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน)  หรอืไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในสายงานท่ีจะ

แต่งตัง้) 
1 ปี 



การนบัเกื้อกลูในสายงานต่าง ๆ นบัไดต้ามขอ้เท็จจริงของขา้ราชการแต่ละราย 

เว้นแต่ถา้เป็นสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานท่ีเทียบเท่า 

(ขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน)  นบัไดต้ามจรงิไมเ่กินครึง่หน่ึงของเวลาท่ีน ามานบั 

การน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ มานบั เวลานัน้ตอ้งมีคณุสมบัติตรง 

SPEC และตรงตามขอ้ก าหนดอ่ืน ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 3 หรือ

เทียบเท่าถา้ปฏิบัติหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีจะประเมินต้องมีค าสัง่รกัษาราชการ/

รกัษาการในต าแหน่ง หรอืค าสัง่มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 



การพิจารณาคณุสมบติั 

ระดบัช านาญการ 

ระยะเวลาตาม SPEC 

ด ารงต าแหน่งระดบั

ปฏิบติัการ 

ป.ตร ี– 6 ปี 

ป.โท – 4 ปี 

ป.เอก -2 ปี 

ปฏิบติังานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 1 ปี 

ระยะเวลาตาม ว10/48 

ตน้ทนุ 

1 ปี 

ระยะเวลาตาม

คณุวฒิุ 

ป.ตร ี6 ปี 

ป.โท 4 ปี 

ป.เอก 2 ปี 



Q/A 



ตวัอยา่ง  สดัสว่นผลงานเป็นรอ้ยละท่ีผ ูเ้สนอผลงานและผ ูร้ว่มด าเนินการเป็นผ ูป้ฏิบติั  


