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ประกาศ อ-ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไขการย้าย การโอนข้าราฃการพลเรือนลามญ 

เพื่อ.แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประน่าทวิซาการ

ด้วย ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑๙ 
ลงวันที่ ๑®  สิงหาคม, ๒๕๖๔ และมอบให้ อ,ก.พ. กรม พจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ิ,การเกยวก'บ 
การพิจารณาคัดเสือกบุคคล การประเมินบุคคล การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระนะเวลาขั้นฅๆในการลำรง 
ตำแหน่ง และอ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม ดามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้'

ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งไส เป็นธรรม มิความขดเจนและมีกลไกให้ข้าราขการสามารถขอรับ 
การประเม ินได้อย่างเหมาะสมและเป ็นมาตรฐานเดียวก ้น อ.ก.พ. สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใบการประชุม คร้ังพิ่ ๔/๖๙๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๙๖๔ จงได้พิจารเนากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เก ี่ยวก ับการพ ิจารณาคัดเลอกบุคคล การประเมินบุคคล เพ ื่อย ้าย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรง 
ตำแหน่งประเภที่วิชาการ ดังรายละเอียดแนบห้ายประกาศนี้

ดังนั้น เพ ื่ลให ้การย ้าย การโอบข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทังนิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่''พ> มกราคมพ .ศ.๒๕๖๙

A

(นายสุภัทร จำปาทอง} 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาน อ .ก .พ . ลัานักงานปล่ทักระทรวงสืฒาชการ
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รายละเอียดแนบฟ้ายประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

'เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ นละเง่ือนไขโทรย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพี่อแต่งตั้งไหตำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ประกาศ ณ วับท่ี ๒0 มกราคม พ.ศ, ๒<£๖๔

ก.พ. ไดมอบอานาจให้ อ.ก.พ กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอนข้าราชการ 
พลเรือนสามัญเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาทาร ตามหนังสือสำนักงาน ท.พ. ท่ี นร ๑๐0๖ /1 ๑๔ 
ลงว้นท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๔

อน่ึง กรณีที่หลักเกณฑ์' วิธีทารใดทเมใต้กำหนดไว้ในประกาคฯ ฉบับบี้ให้ใช้หลักเกณฑ์แล่ะวิธีทาร 
ตามหนังสือสำนักงาบ ก..พ. ท่ี นร ๑0 ๐๖/า ๑๔ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๔'

©. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผูตำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งประ๓ ทวิขาการ

๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ในต่างสายงานและเป็บส่ายงานที่ไม่ได้ 
จัดอผู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับลายงาน'ในตำแหน่งที่ผ ู้,นบดำรงอยู่หรือเคยดำรงอยู่'ในระดับเดียวกัน 
ให้ผ ู้ม ิอำนาจลังบร่รจุตามมาตรา ๔๗ พิจารณาประวัต ิการศึก,พา ประวัตกิ่ารวับราชการ ประวัติทางวินัย 
ผลการปฏิบัติราซการ. ความรู้ ความสามารล ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทีสอดคล้อง 
เหมาะสมกับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง

. . ท้ังบ' ผู้มีอำนาจุสั่งบรรจุอาจแต่งตั้งคณะกรรมกา,รตำทไนการ โคยการประเมินผล การปฏิบัติงาน 
การประเมินผลงาน การสอบข้อเขียน หรือวิธีการลื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี แทนก็ไต้

๒) การย้ายไป่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับขำนาญการพิเฅษ ระดับเที่ยวชาญ 
หรือ'ระดับทรงคุณวุฒ ในสายงานเดียวกับหรือในต่างสายงานแล;;เป็นลายงๆนที่ไม่ไห้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่ง 

.เดียวกันกับสายงาน1ในตำแหน่ง'ท่ีผู้,นั้นดำรงอยู่ห้รอเคยดำรงอยู่ ใบระดับเดียวก้น 
๒..๑. คุณสมบัติชองบุคคลที,จะเข้ารับการประเมินบุคคล

' (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพี่'จะแต่งตั้งตามม่าตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง หรือไต้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว

(๒) มีคุณสมบัติในเรืองเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงาบต่าง  ๆ คุณวุฒิ 
หรือ' การอ■ บรมหลักสูตร เพี่มเติมครบถ้วนตามที่ ก.พ.. กำหนดใใทเต่ละลายงานตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ 
ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ หรือไต้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว

(๓) มีระยะเวลาใบการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใน•สายงานที่จะแต่งตั้ง
_________________V  ร'' M { * ay ff) 1 /  o o I t-j ' ห ,1 » /  r p  _  _  ay

— •ป ี.._ _  ' ระดับ 
คุณวุฒิ ' ''''ไ-'"---—— ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เที่ยวขาญ ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๖ ปี ๑ 0  ป ๑ ๓ ปี. ๑๔ จ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๔ ปี)* ๔ ปี ๙ ปี ๑๒ ปี . ๑๔ ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๖ ปี)* ๔จ' ๘ ปี ๑๑ ปี ๑ ๓ จ.
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๔ จ ๘ ปี ๑๑ ปี ๑๓ ปี
ปริญญาเอกทรือเทียบเท่า หรือ'วุฒิบัตร 

' หรือ'หนังสิออนุมัติบัตร
๒ ปี ๖ จ ๙ ปี ๑๑ ปี

รใช้)



กรณีต้องพิจารณาคุณสมบิตของบุคคลใบ เรื่องการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 
หรือเคยดำรงตำแหน่งใบสายงานศึจะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบก็อาจพิจารณานำระยะเวลา 
การดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น หรือตำแหน่งอย่างอื่นตามที่ ก.พ. กำหนด มานันเป็น 
ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันได้

. ๓.๑) กรณีที่เป ็นการน ับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยตำรงตำแหน่ง 
ใบสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาทาร.ประเภทรำนวยการ ประเภทบริหาร ให้พ ิจารณานับระยะเวลา 
การปฎิบ ัตงานตามข้อเท ็จจริงของลักษณะงานที่ปฎ๊บ ัต ิงานอยู่จรืง และตำบงถงประ'โย'ฃนํที่ทางรา1ขการ 
จะได้รับ โดยช่วงระยะเวลาที่ปฏิบ ัต ิงาบที่จะน่ามานับนั้น ด้องเป็นช่วงระยะเวลาที่ผ ้น ั้นมีค ุณสมบิติตรง 
ตามคุณสมบิตเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

๓.๒) กรณีท ี่เป ็นการนับระยะเวลาการด0ๆ รงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง 
ในสายงานของตำแหน่งประเกทที่วไป ให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏ๊บิติงาน ตามข้อเท็จจริงของลักษณะงาน 
ที่ปฏิบิตงานอยู่จริง โดฺยุให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบิตงาบที่นำมานับ

โดยให้คณะกรรมการประเม่นบุคคลที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระหรวง
ศึกษาธิการ แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา

ทั้ง'นี้ การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล จะต้องมีดำสั่งรักษาราขการ 
แทน/รักษาการในตำแหน่ง หรือดำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตังกล่าวอย่างซัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงาน 
จริงด้วย

๓.๓) กรณีที่ม ีป้ญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือ 
เคยดำรงตำแหน่งในส่ายงานที่จะแต่งต ั้ง หรือระยะเวลาการตำรงตำแหน่งในส่ายงานอื่นที่เก ี่ยวข้องหรือ 
เก ื้อกูลลำหรับตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับเชยวข']ญลงมา ให้คณะกรรมการประเม่นบุคคลที่ อ.ก.พ.
สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธการ แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา.

๒ ,๒ ^ล ัก เกณ ฑ ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมนบุคคลและผลงาน เพี่อการย้ายไปแต่งพง 
ไห้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาณการ และขำนาญการพิเศษ

๑) ให้ลำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานล่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาลัย และสำนักงาน ""
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนอรายชื่อข้าราชการเพิอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมทารฯ ต่อ อ.ก.พ.
สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ๊ทาร เพ ื่อพ ิจารณ าแต,งตั้ง โดยให้นต่ส่ะหน่วยงาบเสนอขอนต'งตั้งตาม 
ความเหมาะสม และความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน
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คณะกรรมการประเม่นบุคคลและผลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ยกเว้นสำนักงานคณะกรรมการข้าราซการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริม.กา'รศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย .และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน) ประกอบด้วย

....... ๑). ปลัด'กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่!ด้รับมอบ1หมาย ประธานกรรมการ
• ๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ตรวจราชการ - กรรมการ

กระทรวงศึกษาธิการ ท ี่ควบคุมดูแลก าร!เฏินติัง'ใน 
ของสำนัก/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของตำแหน่งว่าง

๓) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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๔) ผู้ส์านวยการสำนัก/หน่วยงานที่เมินเจ้าของตำแหน่งว่าง กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ’ กรรมการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ และเลขานุการ
๖) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาบบุคคล สำนักอำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๗) หัวหน้างาบสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ลำนักอำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุก'ไร

te) ให้คพะกรรมทารประเมินบุคคลและผลงาบ กำหนดองค์ประกอบใบการพิจารณา 
เกณฑ์การตัดสิน ฟ-บ คุณสฺมนัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการตักอบรม 
ดูงาน ประลนการณ์ ในการทำงาน ผลการปฏิบัติราซการ และประวัติทางวินัย ความ! ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที'จำเมินต่อการปฏิบัติงานทื่สอดคล้ลงเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยลาจใซ้วิธีการสัมภาษณ์ 
ว ิธ ีการสอบข้อเข ียน .หรือวิธ ีการอย่างอื่นวิธ ีการใดวิธีการหนื่งหรือหลายวิธีตามที่เห ็นว่าเหมาะสม และ 
'ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินให้ทราบโดยที่'วกัน

กรณ์ที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาบ กำหนดให้มิการประเมินผลงาน 
ใหก้ระทำได้ต่อเมื่อข้ำราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นั้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว โดยให้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา' 
ซึ่งเม ินการสรุปสาระสำคัญ นั้นตอน ความ! ความสามารถที'ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพิยงพอที,จะแสดงให้ 
เห ็น ว ่าเป็นผู้ม ีความรู่'ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะปฏิบ ัต ิในตำแหน่งที่จะย้ายได้ หรืออาจกำหนดให้ 
ส่งรายละเอยด ของผล่งานดังกล่าวก ็ได ้ และรายงานผลการพ ิจารณาประเม ินบุคคลและผลงานตำแหน่ง 
ละหนี่งคนพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้มิอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา £ ๗ ในกรณีที่ผลงๆนใม่ผ่ๆนการประเมินให้แจ้ง 
ผู้นั้นทราบด้วย

๓) ในการประเมินบุคคล หากไต้ตรวจสอบ หรือมิผู้ทักห้วงและได้ตรวจสอบแลว 
พบว่า ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเมินเท็จ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ดำเนินการรายงาบ 
ผลการตรวจสอบุต่อผู้มิอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา £๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน 
พร้อมกับพิจารณาดำเนิบการทางวินัยแก่ผู้น ั้นและผู้ท ี'เกี่ยวข้องตามควรแก,กรณีต่อไป แต่ถาตรวจสอบแล้ว 
พบว่า ผู้ทักห้วง มีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเมินเท็จ ให้รายงานต่อพู้ม ิดำนาจสั่งบรรจุ 
ตามมาดรา ๕๗ เฟ้อดำเนินการทาง'วินัยกับผู้ทัก,ห้วงต่อไป

๔) ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล วินิจฉัยมิญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กับการประเมินบุคคล และให้ถีฮว่าเมินที่สุด

' ๖.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบ ุคคล เฟ้อการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งระดับเชี่ยวซาญ

๑) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานสVส์รืมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงาบ 
คณะกรรมการสั่งเสริมการศึกษาเอกซบ เสนอรายซื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเมินคณะกรรมการฯ ต่อ อ.ก.พ. 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา5 ทาร เพ ื่อพ ิจารณาแต่งต ั้ง โดยใทัแต่ละหน่วยงานเสนอซอแต่งตั้ง■ ตามความ 
เหมาะสม และความจำเมินซองแต่ละหน่วยงาน
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คณะกรรมการประเมินบุคคส สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้'บ 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการคเและบุ'คลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย .และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเกกขน) ประกอบด้วย

๑) ปลัดกระทรวงศึกษาเการ หรือผู้ที่!ด้วับมอบหมาย ประรานกรรมการ
๖) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ตรวจราชการ กรรมการ

กระทรวงศึกษาธิการ ที'ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ซองสำนัก/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของตำแหน่งว่าง

๓) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการสำนัก/หน่วยงาบท่ีเป็นเจ้าของตำแหน่งว่าง กรรมการ
๕') ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กรรมการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาบุการ
๖) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำ-นวยการ - ผู้ซวยเลขาบุการ
๗) หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 'ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มบริหารงาบบุคคล ลำนักอำนวยการ

๒) •ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล กำหนดองคประกอบใบการพิจารณา เกณฑ์การด้ตสิน 
เซ่น คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการวันราชการ ประวัติการสิกอบรมดูงาน ประสบการณ์ 
ใบการทำงาน ผลการปฏิบัติราขการ และประวัติทางวินัย ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถ.นะที่จำเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยอาจไซวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการสอบ ข้อเขียน 
หรือวิธีการอย่างอื่น วิธีการใดวิธีการหนี่งหรือหลายวิธีตามที'เห็นว่ๆเหมาะสม และประกาคหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมนบุคคล รวมทั้งเกณฑ์การตัดลนให้ทราบโดยที่วิกัน

.๓ ) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. 
สำนักงาน่ปลัดกระ'ทรวงศึกษาธิการ กำหนด

๔) ในการประเมินบุคคล หากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้'ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้ว 
พบว่า ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้!ดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ใหค้ณะกรรมการประเมินบุคคล ดำเบนการรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๗ หราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน 
พร้อมกับพ๊จารณ.าดำ.เนินการทางวินัยแก่ผู่นนและผู้ที,เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณ์ต่อไป แต่ล้าตรวจสอบแล้ว 
พ-บว่า ผู้หักท้ว่ง มีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้รายงานต่อผู้มิอำนาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา <£'๗.เพื่อดาเนิบทารทางวินัยกับผู้หักท้วงต่อไป

๔) ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล วินิจฉัยปีญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กับการประเมินบุคคล. และ'ไห้ถือ.'ว่าเป็น'ท่ีสุด


