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การน าผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถไปเชื่อมโยงกับ 
การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
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การน าผลการประเมนิสมรรถนะความสามารถไปเช่ือมโยง 
กับการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 
 กปภ . น าผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ มาเช่ือมโยงกบัการบริหารและการพฒันา
ทรัพยากรบคุคลตัง้แต ่ปี 2553ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้แก่ การเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขัน้) การแตง่ตัง้
เล่ือนชัน้เล่ือนต าแหนง่ และการวางแผนปรับปรุง /พฒันาพนกังานรายบคุคล และตอ่มาในปี 2559 เน่ืองจาก
บริบทขององค์กรมีการเปล่ียนแปลงจงึได้มีการปรับปรุงระบบสมรรถนะความสามารถ  เพ่ือให้สามารถบริหาร
และพฒันาพนกังานให้สอดรับกบัเป้าหมาย ภารกิจ และยทุธศาสตร์ขององค์กรมากยิ่งขึ ้ น  โดยน ามาใช้ในการ
บริหารและพฒันาบคุลากร ดงันี ้

1. การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อประกอบการประเมินผล 
 การปฏบิัตงิาน (เฉพาะสมรรถนะความสามารถหลัก และประเมินทกุปี) 
 
 การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบตังิาน จะ
ประเมินเฉพาะสมรรถนะความสามารถหลกั และประเมินทกุปีซึง่ กปภ. ก าหนดองค์ประกอบการประเมินผล
การปฏิบตังิาน  ประกอบด้วย 2 สว่นคือ สว่นผลลั พธ์ /ผลส าเร็จของงาน (BSC) และสว่นพฤตกิรรม 
(Competency) โดยก าหนดสดัสว่นในการน าไปใช้ในการเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขัน้)  คือ   

 ผลลพัธ์หรือผลส าเร็จของงาน (BSC)   ร้อยละ 90 

 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถหลกั (CC)  ร้อยละ 10 
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 ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อประกอบการประเมินผล
 การปฏิบัตงิาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ตอนที่ 1 
ผู้บงัคบับญัชาชีแ้จงรายละเอียดของสมรรถนะ

ความสามารถแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

ขัน้ตอนที่ 2 
พนกังานประเมินตนเองและน าเสนอตอ่

ผู้บงัคบับญัชา 

ผู้บงัคบับญัชา/ผู้ประเมิน 
รายงานผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้
ไปหนึ่งระดบั เพื่อร่วมกนั

พิจารณาประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถของพนกังาน/
ผู้ รับการประเมินอีกครัง้ 
และให้ถือวา่เป็นอนัสิน้สดุ 

ขัน้ตอนที่ 5 
ผู้ประเมินจะต้องท าหน้าที่ให้ข้อมลูป้อนกลบั 

แก่ผู้ถกูประเมิน (Feedback) 

ขัน้ตอนก่อนการประเมินสมรรถนะความสามารถ  

ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

ขัน้ตอนหลังการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

ขัน้ตอนที่ 3 
ผู้บงัคบับญัชาประเมิน 

เห็นด้วย  

ไม่เหน็ด้วย  

ขัน้ตอนที่ 4 
ผู้บงัคบับญัชาลงนามและผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

ลงนามรับทราบผลการประเมิน 

ก่อนเข้าสูก่ารประเมิน 
แนะน าให้ผู้บงัคบับญัชา 

บนัทึกพฤติกรรมของพนกังาน 
ลงในเคร่ืองมือ O-P-D-I-T 

 

ผู้บงัคบับญัชาแจ้ง 
ผลการประเมิน 

แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
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2. การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อประกอบการประเมินผล        
 การปฏบิัตงิานและการพัฒนาบุคลากร (ประเมินสมรรถนะทกุประเภท 2 ปี/ครัง้) 
 
 การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพ่ือประกอบการพฒันาบคุลากร  จะท าการ
ประเมิน 2 ปี/ครัง้ โดยพนกังานจะได้รับการประเมิน ทกุสมรรถนะคว ามสามารถตามต าแหนง่งาน  เพ่ือน าผล
การประเมินสมรรถนะไปด าเนินการพฒันาบคุลากรตอ่ไป  

 ทัง้นี ้หากปีใดมีการประเมินสมรรถนะความสามารถทกุประเภทจะน าผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถเฉพาะสมรรถนะความสามารถหลกั (Core Competency) ไปใช้ในการเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณี
พิเศษ (เกิน 1 ขัน้) ประจ าปีด้วย 
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ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานและการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนที่ 1 
ผู้บงัคบับญัชาชีแ้จงรายละเอียดของสมรรถนะ

ความสามารถแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

ขัน้ตอนที่ 2 
พนกังานประเมินตนเอง 

ผู้บงัคบับญัชา/ผู้ประเมิน 
รายงานผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้
ไปหนึ่งระดบั เพื่อร่วมกนั

พิจารณาประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถของพนกังาน/
ผู้ รับการประเมินอีกครัง้ 
และให้ถือวา่เป็นอนัสิน้สดุ 

ขัน้ตอนที่ 5 
ผู้ประเมินจะต้องท าหน้าที่ให้ข้อมลูป้อนกลบั 

แก่ผู้ถกูประเมิน (Feedback) 

ขัน้ตอนก่อนการประเมินสมรรถนะความสามารถ  

ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

ขัน้ตอนหลังการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

ขัน้ตอนที่ 3 
ผู้บงัคบับญัชาประเมิน 

 

เห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย  

ขัน้ตอนที่ 4 
ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
ลงนามรับทราบผลการประเมิน 

ก่อนเข้าสูก่ารประเมิน 
แนะน าให้ผู้บงัคบับญัชา 

บนัทึกพฤติกรรมของพนกังาน 
ลงในเคร่ืองมือ O-P-D-I-T 
(รายละเอียดหน้า 75-77) 

 

ผู้บงัคบับญัชาแจ้ง 
ผลการประเมิน 

แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
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3. การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อประกอบการพัฒนาบุคลากร 
(เฉพาะพนักงานที่ผ่านการทดลองปฏบิัตงิาน) 

 
 การประเมิน สมรรถนะความสามารถเพ่ือประกอบการพฒันาบคุลากร (เฉพาะพนกังาน ท่ีผา่นการ
ทดลองปฏิบตังิาน) วตัถปุระสงค์ของการประเมิน คือ เพ่ือประเมินและ พฒันาพนกังานท่ีพ้นทดลอง งานและมี
ค าสัง่บรรจแุตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นการถาวร โดยจะท าการประเมิน  ทกุสมรรถนะความสามารถเพ่ือน าผล
การประเมินสมรรถนะความสามารถไปจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) 

 *** ในกรณีท่ีผู้รับการประเมิน ไม่เหน็ด้วย กับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ ให้
ผู้บังคับบัญชา /ผู้ประเมิน รายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปหน่ึงระดับ  เพื่อร่ วมกันพจิารณา
ประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงาน/ผู้รับการประเมินอีกครัง้ และให้ถือว่าเป็นอันสิน้สุด
การประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานรายนัน้ 

อ 
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ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะความสามารถเพื่อประกอบการพัฒนาบุคลากร (เฉพาะพนักงานที่ผ่าน
การทดลองปฏิบัติงาน) 

ขัน้ตอนที่  1
กองประเมินผลบุคคล

ส่งแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะความสามารถ
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานผ ู้ ผ่านการทดลองงาน

ขัน้ตอนที่ 3
พนักงานประเมินตนเอง

ขัน้ตอนที่ 4
ผู้บงั คับบัญชาประเมิน

ผู้บงั คับบัญชาแจ้งผลการประเมิน
แก่ผ ู้ ใต้บังคับบญัชา

ขัน้ตอนที่ 5
ผู้บงั คับบัญชาลงนามและผู้ ใต้บังคบับัญชา

ลงนามรับทราบผลการประเมิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
ผู้บงัคับบัญชา/ผู้ประเมิน รายงาน
ผู้บงัคับบัญชาเหนือขึน้ไปหนึง่ระดับ 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาประเมินผล

สมรรถนะความสามารถของพนักงาน/
ผู้รับการประเมินอีกครัง้ 
และให้ถือว่าเป็นอนัสิน้สุด

ขัน้ตอนที่ 6
ผู้ประเมินให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผ ู้ ถูกประเมิน (Feedback) 

และส่งแบบประเมินสมรรถนะความสามารถ มาที่กองประเมินผลบุคคล

ขัน้ตอนที่ 2
ผู้บงัคับบัญชาชีแ้จงรายละเอียดของสมรรถนะความสามารถ

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ขัน้ตอนที่ 7
กองประเมินผลบุคคล

ตรวจสอบและบันทึกผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ

กปบ.จัดท ารายงานแ จ้ง สวก.กปภ. 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาพนกังานรายบุคคล (IDP)

กปบ.จัดท ารายงานแ จ้ง กทบ. 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแนวทาง

การสรรหาพนักงาน  
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4. การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อประกอบการแต่งตัง้เล่ือนชัน้  
 เล่ือนต าแหน่งและการเปล่ียนต าแหน่ง และปรับคุณวุฒิ 
 

 4.1 การแต่งตัง้เล่ือนชัน้เล่ือนต าแหน่งกรณีเล่ือนชัน้ควบมีหลักเกณฑ์การพจิารณา ดังนี ้

 การเล่ือนชัน้ควบ หมายถึง การแตง่ตัง้เล่ือนชัน้พนกังานให้ด ารงต าแหนง่เดมิในชัน้ท่ีสงูขึน้ (ชัน้ควบ) 
 4.1.1 พนกังานผู้ มีสิทธิต้องมีคณุสมบตัคิรบตามข้อบงัคบั กปภ . วา่ด้วยการก าหนดต าแหนง่ อตัรา
เงินเดือน การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษ และการอทุธรณ์
การลงโทษของพนกังาน พ .ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อบงัคบั กปภ . วา่ด้วยการก าหนดต าแหนง่ อตัรา
เงินเดือน การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษ และการอทุธรณ์
การลงโทษของพนกังาน(ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ. วา่ด้วยคณุสมบตัสิ าหรับต าแหนง่หลกัเกณฑ์
และวิธีการแตง่ตัง้และเล่ือนชัน้พนกังาน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ประกอบด้วย 
  4.1.1.1 อายกุารครองชัน้เดมิ : ต้องด ารงต าแหนง่ในชัน้เดมิมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี (ยกเว้นการ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในชัน้ 2 ต้องด ารงต าแหนง่ในชัน้ 1 มาแล้วไมน้่อยกวา่ 4 ปี ยกเว้นผู้ได้รับวฒุิไมต่ ่ากวา่
ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ 
  4.1.1.2 เงินเดือน: ต้องไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของชัน้ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 

 และพนักงานต้องมีคุณสมบัตเิพิ่มเตมิ ดังนี ้
 4.1.2 ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั (วินยัไมร้่ายแรงและวินยัร้ายแรง) 

 4.1.3 มีคะแนนประเมินผลการปฏิบตังิาน (BSC) ของปีการประเมินผลลา่สดุ ตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

 4.1.4 มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ตามต าแหนง่งานผา่นเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนดในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ (เทียบกบัคา่ความคาดหวงัท่ีก าหนด ) ทกุประเภทสมรรถนะ โดยเป็นการประเมิน
ในรูปแบบคณะกรรมการ 

 ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ทุกประเภทหรือข้อใด
ข้อหน่ึง ให้คณะกรรมการแจ้งข้อที่ควรปรับปรุงให้พนักงานทราบ เพื่อให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง ภายในระยะเวลาอ ย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 6 เดือน และให้คณะกรรมการท าการ
ประเมินใหม่ แต่ทัง้นีต้้องมีการประเมินไม่เกิน 2 ครัง้/ปี นับจากวันท่ีครบก าหนดการเล่ือนชัน้ควบ 
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ขัน้ตอนปฏิบัตกิารแต่งตัง้เล่ือนชัน้ กรณีเล่ือนชัน้ควบ 

ขัน้ตอนที่  1
พนักงานที่มีสิทธิหรือหน่วยงานต้นสังกัดจัดเตรียมแบบ

ประเมินสมรรถนะความสามารถส าหรับการแต่งตัง้เลื่อนชัน้ 
เลื่อนต าแหน่ง

ขัน้ตอนที่  2
ผู้บงัคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
ตรวจสอบคุณสมบตัิของพนักงาน

ขัน้ตอนที่  3
คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ

ความสามารถ* 
และสรุปผลการประเมิน

ขัน้ตอนที่  4
ผู้บงั คับบัญชาแจ้งผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ
ให้ก ับพนกังานและพนักงานลงนามรับทราบผลการประเมิน

ขัน้ตอนที่  5
สายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขัน้ตอนที่  6
ฝบท./สปก. 1-5 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าค าส ั่ง

แต่งตัง้พนกังาน เสนอต่อผู้อ านาจอนุมตัิ

ผ่าน

ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับชัน้ที่สงูขึน้

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับช ัน้ที่สงูขึน้

หมายเหต:ุ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะให้พนักงานปรับปรุง /พัฒนา โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 
แต่ไม่ควรเกิน 6 เดือน และให้คณะกรรมการท าการประเมินใหม่

ไม่ผ่าน

*หมายถึง 
คณะกรรมการตามที่ก าหนด
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 4.2 การแต่งตัง้ เล่ือนชัน้ ให้ด ารงต าแหน่ง ในชัน้ท่ีสูงขึน้ กรณีนอกเหนือชัน้ควบ มีหลักเกณฑ์
การพจิารณา ดังนี ้

 กรณีนอกเหนือชัน้ควบ  หมายถึง การแตง่ตัง้เล่ือนชัน้พนกังานให้ด ารงต าแหนง่เดมิในชัน้ท่ีสงูขึน้
นอกเหนือชัน้ควบ (เกินชัน้ควบ ) แตไ่มเ่กินชัน้สงูสดุของต าแหนง่ และไมใ่ชต่ าแห นง่ของผู้บงัคบับญัชา และ
จะต้องเป็นต าแหนง่ท่ีได้รับอนมุตัจิดัสรรจากผู้วา่การก่อนท่ีจะมีการเสนอขอแตง่ตัง้เล่ือนชัน้ 

 4.2.1  มีต าแหนง่ชัน้วา่ง : ต้องมีต าแหนง่ชัน้วา่งก่อนท่ีจะเปิดให้มีการเสนอขอแตง่ตัง้ให้เล่ือนชัน้และ
เป็นต าแหนง่ท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างต าแหนง่ของห นว่ยงานท่ีสงักดั รวมทัง้ต้องได้รับอนมุตัจิดัสรรต าแหนง่รองรับ
จากผู้วา่การ โดยให้ยบุต าแหนง่ชัน้เดมิ เม่ือได้รับการแตง่ตัง้เล่ือนชัน้แล้ว 

 4.2.2 พนกังานผู้ มีสิทธิต้องมีคณุสมบตัคิรบตามข้อบงัคบั กปภ . วา่ด้วยการก าหนดต าแหนง่ อตัรา
เงินเดือน การบรรจ ุการแตง่ตัง้ กา รเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษ และการอทุธรณ์
การลงโทษของพนกังาน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อบงัคบั กปภ. วา่ด้วยการก าหนดต าแหนง่ อตัราเงินเดือน 
การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษ และการอทุธรณ์กา รลงโทษ
ของพนกังาน (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ . วา่ด้วยคณุสมบตัสิ าหรับต าแหนง่หลกัเกณฑ์และ
วิธีการแตง่ตัง้และเล่ือนชัน้พนกังาน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ประกอบด้วย 
  4.2.2.1 ด ารงต าแหนง่ชัน้สงูสดุของชัน้ควบ แตไ่มเ่กินชัน้สงูสดุของต าแหนง่ 
  4.2.2.2 อายกุารครองชัน้เดมิ: ต้องด ารงต าแหนง่ในชัน้เดมิมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
  4.2.2.3 เงินเดือน: ต้องไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของชัน้ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 

 และพนักงานต้องมีคุณสมบัตเิพิ่มเตมิ ดังนี ้
 4.2.3 ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั (วินยัไมร้่ ายแรงและวินยั
ร้ายแรง) 

 4.2.4 มีคะแนนประเมินผลการปฏิบตังิาน (BSC) ของปีการประเมินผลลา่สดุ ตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

 4.2.5 มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดใน
ระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ (เทียบกบัคา่ความคาดหวงัท่ีก าหนด ) ทกุประเภทสมรรถนะ  โดยเป็นการประเมินในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

 ทัง้นี ้ส าหรับในกรณีการแต่งตัง้เล่ือนชัน้ให้ด ารงต าแหน่งในชัน้ท่ีสูงขึน้ กรณีนอกเหนือชัน้
ควบ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่ กปภ . ก าหนด กรณีเช่นนี ้ไม่ต้องมีการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
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ขัน้ตอนปฏิบัตกิารแต่งตัง้เล่ือนชัน้ ให้ด ารงต าแหน่งในชัน้ท่ีสูงขึน้กรณีนอกเหนือชัน้ควบ 
 

ขัน้ตอนที่  1
ผู้บงัคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบ ดังนี ้

1. มีต าแหน่งชัน้ว่างอยู่ในโครงสร้างต าแหน่งของหน่วยงาน
ที่สังกดัและต้องได้รับอนุมัติจดัสรรต าแหน่งรองรับจาก ผวก.

2. คุณสมบตัิของพนักงาน

ขัน้ตอนที่  2
คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ

ความสามารถ* 
และสรุปผลการประเมิน

ขัน้ตอนที่  3
ผู้บงั คับบัญชาน าเสนอสายงาน

ขัน้ตอนที่  4
สายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขัน้ตอนที่  5
ฝบท.รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าค าส ั่ง
แต่งตัง้พนกังาน โดยให้ยุบต าแหน่งเดิม

 เสนอต่อผู้อ านาจอนมุัติ

ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับชัน้ที่สงูขึน้

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับช ัน้ที่สงูขึน้

หมายเหต:ุ ส าหรับกรณีการแต่งตัง้เล่ือนชัน้ให้ด ารงต าแหน่งในชัน้ที่สูงขึน้ กรณีนอกเหนือชัน้ควบที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามท่ี กปภ. ก าหนด กรณีเช่นนี ้ไม่ต้องมีการประเมินสมรรถนะความสามารถตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว

ไม่ผ่าน

ผ่าน

*หมายถึง 
คณะกรรมการตามที่ก าหนด
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 4.3 การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง กรณีต าแหน่งว่างมีหลักเกณฑ์ดังนี ้

 กรณีต าแหนง่วา่ง  หมายถึง เป็นต าแหนง่ท่ีมีอยูใ่นกรอบอตัราก าลงั และได้รับการจดัสรรอตัราก าลงั
และมีงบประมาณรองรับแล้ว แตย่งัไมมี่ผู้ด ารงต าแหนง่ เน่ืองจากการโยกย้ายและการพ้นสภาพของพนกังาน 
เชน่ การเสียชีวิต การลาออก หรือการเกษียณอาย ุ

 4.3.1 ต้องมีต าแหนง่วา่งรองรับก่อนท่ีจะมีการเสนอขอแตง่ตัง้ และต้องเป็นต าแหนง่ท่ีมีอยูใ่น
โครงสร้างต าแหนง่ของหนว่ยงานท่ีสงักดั รวมทัง้ได้รับการจดัสรรอตัราก าลงั และมีงบประมาณรองรับ 

 4.3.2 พนกังานผู้ มีสิทธิต้องมีคณุสมบตัคิรบตามระเบียบ กปภ . วา่ด้วยคณุสมบตัสิ าหรับต าแหนง่
หลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้และเล่ือนชัน้พนกังาน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ และระเบียบ กปภ . วา่ด้วย
การย้ายและการหมนุเวียนพนกังาน พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 และพนักงานต้องมีคุณสมบัตเิพิ่มเตมิ ดังนี ้
 4.3.3 ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั (วินยัไมร้่ายแรงและวินยั
ร้ายแรง) 

 4.3.4 มีคะแนนประเมินผลการปฏิบตังิาน (BSC) ของปีการประเมินผลลา่สดุ ตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

 4.3.5 มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดใน
ระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ (เทียบกบัคา่ความคาดหวงัท่ีก าหนด ) ทกุประเภทสมรรถนะ โดยเป็นการประเมินในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

 ทัง้นี ้ส าหรับในกรณีการแต่งตัง้เล่ือนชัน้ให้ด ารงต า แหน่ง กรณีต าแหน่งว่าง ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามที่ กปภ . ก าหนด กรณีเช่นนี ้ไม่ต้องมีการประเมินสมรรถนะความสามารถ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังกล่าว 
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ขัน้ตอนปฏิบัตกิารแต่งตัง้เล่ือนชัน้ ให้ด ารงต าแหน่งกรณีต าแหน่งว่าง 
 

ขัน้ตอนที่  1
ผู้บงัคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบ ดังนี ้

1. มีต าแหน่งว่างอยู่ในโครงสร้างต าแหน่งของหน่วยงานที่
สังกดัและต้องได้รับอนุมัติจดัสรรต าแหน่งรองรับจาก ผวก.

2. คุณสมบตัิของพนักงาน

ขัน้ตอนที่  2
คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ

ความสามารถ* 
และสรุปผลการประเมิน

ขัน้ตอนที่  3
ผู้บงั คับบัญชาน าเสนอสายงาน

ขัน้ตอนที่  4
สายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขัน้ตอนที่  5
ฝบท.รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าค าส ั่ง
แต่งตัง้พนกังาน เสนอต่อผู้อ านาจอนุมตัิ

ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับชัน้ที่สงูขึน้

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับช ัน้ที่สงูขึน้

หมายเหต:ุ ส าหรับกรณีการแต่งตัง้เล่ือนชัน้ให้ด ารงต าแหน่งในชัน้ที่สูงขึน้ กรณีต าแหน่งว่างท่ีผ่านการสอบ
คัดเลือกตามท่ี กปภ. ก าหนด กรณีเช่นนี ้ไม่ต้องมีการประเมินสมรรถนะความสามารถตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว

ไม่ผ่าน

ผ่าน

*หมายถึง 
คณะกรรมการตามที่ก าหนด
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 4.4 การแต่งตัง้เล่ือนชั้ น เล่ือนต าแหน่ง ให้ด ารงต าแหน่ง กรณีการเปล่ียนต าแหน่งปรับ
คุณวุฒมีิหลักเกณฑ์ดังนี ้

 การเปล่ียนต าแหนง่ หมายถึง การได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใหม ่โดยใช้คณุวฒุิแรกบรรจ ุและ
หรือประสบการณ์ในการปฏิบตังิานในต าแหนง่ใหม ่ทัง้นี ้ให้ยบุต าแหนง่เดมิ เพื่อมิให้มีต าแหนง่ใหมเ่พิ่มขึน้ 
 การปรับคณุวฒุิ  หมายถึง การใช้คณุวฒุิท่ีตา่งจากคณุวฒุิแรกบรรจเุพ่ือปฏิบตังิานในต าแหนง่
เดียวกนั ไมว่า่คณุวฒุินัน้จะมีอยูก่่อนหรือหลงัจากการบรรจเุป็นพนกังานก็ตาม 
 การเปล่ียนต าแหนง่และการปรับคณุวฒุิ หมายถึง การได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ โดยใช้
คณุวฒุิท่ีตา่งจากคณุวฒุิแรกบรรจใุนการปฏิบตังิาน ไมว่า่คณุวฒุินัน้จะมีอยูก่่อนหรือหลงัจากการบรรจเุป็น
พนกังานก็ตาม ทัง้นี ้ให้ยบุต าแหนง่เดมิ เพื่อมิให้มีต าแหนง่ใหมเ่พิ่มขึน้ 
  4.4.1 ต้องเป็นต าแหนง่ท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างต าแหนง่ของหนว่ยงานท่ีสงักดั โดยให้ยุ บต าแหนง่เดมิ 
เม่ือได้รับการเปล่ียนต าแหนง่และปรับคณุวฒุิ 
  4.4.2 พนกังานผู้ มีสิทธิต้องมีคณุสมบตัคิรบตามข้อบงัคบั กปภ . วา่ด้วยการก าหนดต าแหนง่ 
อตัราเงินเดือน การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษ และการ
อทุธรณ์การลงโทษของ พนกังาน พ .ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อบงัคบั กปภ . วา่ด้วยการก าหนดต าแหนง่ 
อตัราเงินเดือน การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษ และการ
อทุธรณ์การลงโทษของพนกังาน (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ . วา่ด้วยคณุสมบตัสิ าหรับ ต าแหนง่
หลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้และเล่ือนชัน้พนกังาน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
 และพนักงานต้องมีคุณสมบัตเิพิ่มเตมิ ดังนี ้
  4.4.3 ต้องมีคณุวฒุิตรงตามต าแหนง่ท่ีขอปรับเปล่ียน หรือมีประสบการณ์ตามระเบียบข้อ 4.2 
  4.4.4 ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการถกูแตง่ตัง้คณะ กรรมการสอบสวนทางวินยั (วินยัไมร้่ายแรงและวินยั
ร้ายแรง) 
  4.4.5 มีคะแนนประเมินผลการปฏิบตังิาน (BSC) ของปีการประเมินผลลา่สดุ ตัง้แต ่ 80 คะแนน
ขึน้ไป 
  4.4.6 มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดใน
ระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ (เทียบกบัคา่ความ คาดหวงัท่ีก าหนด ) ทกุประเภทสมรรถนะ โดยเป็นการประเมินในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

 ทัง้นี ้ส าหรับในกรณีการแต่งตัง้เล่ือนชัน้ให้ด ารงต าแหน่งในชัน้ท่ีสูงขึน้ กรณีการเปล่ียน
ต าแหน่ง ปรับคุณวุฒ ิที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่ กปภ . ก าหนด กรณีเช่นนี ้ไม่ต้องมีการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว 
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ขัน้ตอนปฏิบัตกิารแต่งตัง้เล่ือนชัน้ เล่ือนต าแหน่งกรณีการเปล่ียนต าแหน่ง และ  ปรับคุณวุฒิ 

 

ขัน้ตอนที่  1
ผู้บงัคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบ ดังนี ้
1. ต าแหน่งที่ขอปรับเปล่ียนเป็นต าแหน่งท่ีมีอยู่
ในโครงสร้างต าแหน่งของหน่วยงานที่สังกัด

2. คุณสมบตัิของพนักงาน

ขัน้ตอนที่  2
คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ

ความสามารถ* 
และสรุปผลการประเมิน

ขัน้ตอนที่  3
ผู้บงั คับบัญชาน าเสนอสายงาน

ขัน้ตอนที่  4
สายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขัน้ตอนที่  5
ฝบท.รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าค าส ั่ง
แต่งตัง้พนกังาน โดยให้ยุบต าแหน่งเดิม

 เสนอต่อผู้อ านาจอนมุัติ

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับช ัน้ที่สงูขึน้

หมายเหต:ุ ส าหรับกรณีการแต่งตัง้เล่ือนชัน้ให้ด ารงต าแหน่ง กรณีการเปล่ียนต าแหน่งและปรับคุณวุฒิ ที่ ผ่านการสอบ
คัดเล ือกตามท่ี กปภ. ก าหนด กรณีเช่นนี ้ไม่ต้องมีการประเมินสมรรถนะความสามารถ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทุกประเภทในระดบัที่คาดหวงัใน

ระดับช ัน้ที่สงูขึน้

*หมายถึง 
คณะกรรมการตามที่ก าหนด

 
 


