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ประเภทอำนวยการ 



 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ 

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 

--------------------------- 
 

 ตามที่ กฎ ก.พ . วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่ อนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทอำนวยการในหรือตางกระทรวง 

หรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง 

ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด  
 

การยาย แบงเปน ๓ กรณี ดังนี้ 
 

 (๑) การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ  

ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน  

ตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๑ ของกฎ ก.พ.ฯ 

 (๒) การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ 

ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตนมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ

ระดับสูง ตามขอ ๑๐ วรรคสาม ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ 

 (๓) การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ  

ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง 

ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ 
 

การโอน แบงเปน ๕ กรณี ดังนี ้
 

 (๑) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ  

ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน 

ตามขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๑ ของกฎ ก.พ.ฯ 

 (๒) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ 

ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตนมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ

ระดับสูง ตามขอ ๑๘ วรรคสาม ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ 

 (๓) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ  

ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง 

ตามขอ ๑๙ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ 

 (๔) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน  

ขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ตามขอ ๑๗ ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ 

 (๕) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน ตามขอ ๑๔  

ของกฎ ก.พ.ฯ 

สิ่งที่สงมาดวย 



๒ 

 
การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
 

การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน ไปแตงตั้ง 

ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ตามขอ ๒๐ ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ. ฯ 
 

ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 

๑. การกำหนดตำแหนงเพื่อจัดทำบัญช ี
 

๑.๑ ให อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน และประเภทอำนวยการ

ระดับสูงของกระทรวงและของกรม ดังนี้  

 ๑.๑.๑ ตำแหนงของกระทรวง ไดแก ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานดังตอไปนี ้ 

(๑) ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานที่ประจำในตางประเทศ 

(๒) ตำแหนงที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดวาเปนตำแหนงที่มีลักษณะเปนงาน

รวมกันในกระทรวง  

(๓)  ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานอื่น ๆ ที่ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นสมควร 

๑.๑.๒ ตำแหนงของกรม ไดแก ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานนอกเหนือจากที่ระบุไวตาม

ขอ ๑.๑.๑  

๑.๑.๓ ตำแหนงตามขอ ๑.๑.๑ และขอ ๑.๑.๒ อาจแยกเปน ๒ กลุม ดังนี้ กลุมตำแหนง

อำนวยการเฉพาะทาง และกลุมตำแหนงอำนวยการทั่วไป ดังนี้ 

(๑) กลุมตำแหนงอำนวยการเฉพาะทาง ไดแก 

(๑.๑) ตำแหนงประเภทอำนวยการเฉพาะดานตามมาตรฐานกำหนด

ตำแหนง  

(๑.๒) ตำแหนงประเภทอำนวยการทั่วไป ที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด

เปนตำแหนงในกลุมตำแหนงอำนวยการเฉพาะทาง ตามเหตุผลความจำเปนและเพื่อประโยชนแกทางราชการ 

(๒)  กลุมตำแหนงอำนวยการทั่วไป ไดแก ตำแหนงประเภทอำนวยการทั่วไป 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง ที่มิใชตำแหนงที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตามขอ ๑.๑.๓ (๑)  
 

๑.๒  ให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี กำหนดตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน 

และตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูงของสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี โดยใหแยกเปนกลุมตำแหนงอำนวยการทั่วไป 

และกลุมตำแหนงอำนวยการเฉพาะทาง   

 ทั้งนี้  อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดใหตำแหนงประเภท

อำนวยการทั่วไปตำแหนงหนึ่งตำแหนงใด เปนตำแหนงในกลุมตำแหนงอำนวยการเฉพาะทางในสวนราชการ

นั้น ๆ ดวยเหตุผลความจำเปนเฉพาะของสวนราชการนั้น และเพ่ือประโยชนแกทางราชการก็ได 

 



๓ 

 
๒. การวางแผนกำลังคน 
 

กอนดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง ให อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม 

แลวแตกรณี วางแผนกำลังคนที่ตองการสำหรับตำแหนงที่คาดวาจะวางในปงบประมาณถัดไป และกำหนด

จำนวนคนที่จะใหขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง  

สำหรับสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการนั้น ๆ ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  

ทั้งนี้ ใหสวนราชการประกาศจำนวนคนที่จะใหขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองใหทราบ 

เปนการทั่วไป  
 

๓. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ 
 

ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง ดังนี้  

๓.๑  คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของ

กระทรวง ซึ่งปลัดกระทรวงแตงตั้ง ประกอบดวย  

(๑) รองปลัดกระทรวงผูไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง เปนประธานกรรมการ   

(๒) ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง ที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย จำนวน ๑ คน 

เปนกรรมการ 

(๓) รองปลัดกระทรวงนอกจาก (๑) ผูไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง จำนวน ๑ คน 

เปนกรรมการ  

(๔) หัวหนาสวนราชการระดับกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปนกรรมการ  
 

๓.๒ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของกรม 

ซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้ง ประกอบดวย 

(๑) รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรม เปนประธานกรรมการ  

(๒) ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม ที่ อ.ก.พ. กรมมอบหมาย จำนวน ๑ คน เปนกรรมการ 

(๓) รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมนอกจาก (๑) เปนกรรมการ  
 

๓.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของ

สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ แตงตั้ง ประกอบดวย 

(๑) รองหัวหนาสวนราชการที่ ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ เปน

ประธานกรรมการ 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม ที่ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย จำนวน ๑ คน เปนกรรมการ 

(๓) รองหวัหนาสวนราชการนอกจาก (๑) เปนกรรมการ  



๔ 

 
ใหคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ตามขอ ๓.๑ - ๓.๓ แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบ

งานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการนั้น เปนเลขานุการ ทั้งนี้ อาจแตงตั้งเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการนั้นเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
 

๓.๔ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขอ ๓.๑ - ๓.๓ มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้ 

(๑) กำหนดหลักเกณฑในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูผาน 

การกลั่นกรอง โดยตองคำนึงถึงองคประกอบการพิจารณา อยางนอยดังตอไปนี้  

(๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานอันเปนที่ประจักษในความสามารถ โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติราชการยอนหลังไมนอยกวา ๓ ป 

(๑.๒) สมรรถนะสำหรับผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการตามที่ ก.พ. 

กำหนด และสมรรถนะที่เก่ียวกับงานตามท่ีสวนราชการกำหนด 

(๑.๓) พฤติกรรมทางจริยธรรม 

(๑.๔) ความหลากหลายของประสบการณ  

(๑.๕) ประวัติการรับราชการ 

(๑.๖) คุณสมบัติที่ จำเปนตอการปฏิบัติหน าที่ ในตำแหนงประเภท

อำนวยการ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.พ.  

(๒) กำหนดวิธีการในการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง  

โดยวิธีการสัมภาษณ การนำเสนอวิสัยทัศน การสอบขอเขียน การทดสอบความสามารถ หรือวิธีการอยางอื่น 

วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

(๓) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการตาม (๑) และ (๒) ใหทราบลวงหนา 

เปนการทั่วไป  

(๔) พิจารณากลั่นกรองใหไดผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองไมเกิน

จำนวนตามขอ ๒ 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มีปญหาตามอำนาจหนาที ่

(๖) ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  
  

๓.๕ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขอ ๓.๑ - ๓.๓ มีวาระ ๑ ป และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการพิจารณากลั่นกรองหรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มอบหมาย 

ดวยก็ได  
 

๔. การเลือกสรร 
 

๔.๑ ภายหลังจากที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดจัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองแลว ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป  

ใหกระทรวง กรม หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ

ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ประกาศรับสมัครขาราชการพลเรือนสามัญ 



๕ 

 
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง โดยตองประกาศใหทราบลวงหนาเปนการทั่วไปกอนวันเปดรับสมัคร

ไมนอยกวา ๗ วันทำการ และตองมีระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา ๗ วันทำการ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตองเปดโอกาสใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 

สวนราชการที่ประกาศนั้นมีสิทธิสมัคร แตคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะเปดโอกาสใหขาราชการพลเรือนสามัญ 

จากตางสวนราชการสมัครดวยก็ได 
 

๔.๒ ขาราชการพลเรือนสามัญที่จะสมัครเขารับการกลั่นกรองจะตองมีคุณสมบัติตามที่กำหนด 

ในขอ ๔ ของกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทอำนวยการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔     

ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม โดยความเห็นชอบของ ก.พ. อาจกำหนดให 

ผูที่จะสมัครเขารับการกลั่นกรอง ตองมีเงินเดือนหรือคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงประเภทอำนวยการดวยก็ได  
 

๔.๓ ใหกระทรวง กรม หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและอยู ในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี จัดใหมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการกลั่นกรอง และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการกลั่นกรองใหทราบ 

เปนการทั่วไป 
 

๔.๔ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีรายชื่อตามขอ ๔.๓ ใหไดผูที่มี

ความเหมาะสมไมเกินจำนวนตามขอ ๒ และขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองใหแลวเสร็จและประกาศ 

ใหทราบเปนการทั่วไปในเดือนกรกฎาคมของทุกป 

บัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองตามวรรคหนึ่งมีอายุ ๑ ปนับแตวันประกาศ  
 

๕. การคัดเลือก และการเลือก  
 

๕.๑ เมื่อมีกรณีที่ตองแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ

ระดับสูง ในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการและผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนบุคคล 

คนเดียวกัน หรือตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของตำแหนงวาง 

หรือจะวางเพราะผูดำรงตำแหนงจะพนจากราชการเหตุเกษียณอายุราชการหรือเหตุลาออกจากราชการ  

จัดใหมีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของกระทรวง บัญชีรายชื่อ 

ผูผานการกลั่นกรองของกรม หรือบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

และอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี 

เพื่อให ไดรายชื่อผูอยู ในเกณฑ เขาสูตำแหนงประเภทอำนวยการ และเลือกผูอยู ในเกณฑดังกลาว 

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการแตงตั้งตอไป  

ทั้งนี้ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับตำแหนงทีจ่ะแตงตั้ง เพื่อจัดทำรายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนงประเภทอำนวยการดวยก็ได 

 



๖ 

 
๕.๒ เมื่อมีกรณีที่ตองแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ

ระดับสูง ในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการและผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมไดเปน

บุคคลคนเดียวกัน ใหหัวหนาสวนราชการที่มีตำแหนงวาง หรือจะวางเพราะผูดำรงตำแหนงจะพนจาก

ราชการเหตุเกษียณอายุราชการหรือเหตุลาออกจากราชการ จัดทำรายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนง

ประเภทอำนวยการระดับสูง เพื่อเสนอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแตงตั้ง โดยดำเนินการ

ดังนี ้
 

(๑) ในการจัดทำรายชื่อผู อยู ในเกณฑ เขาสู ตำแหน งประเภทอำนวยการระดับสู ง  

ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง 

ตำแหนงละ ๓ คน  

 ในกรณีที่คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมคราวละหลายตำแหนงในสายงานเดียวกัน 

หัวหนาสวนราชการระดับกรมอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง

ตามจำนวนที่เห็นสมควร แตจำนวนผูที่ไดรับคัดเลือกจะตองมากกวาจำนวนตำแหนงที่จะแตงตั้ง 

 ในกรณีที่คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมไดนอยกวาจำนวนที่กำหนด โดยมีเหตุผล

และความจำเปน ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม คัดเลือกตามจำนวนที่คัดเลือกไดนั้นพรอมเหตุผล  

 ในกรณีที่ รายชื่อผูผ านการกลั่นกรองมีจำนวนเหลือนอยกวาจำนวนที่ กำหนด 

ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสม 

จากรายชื่อผูอยูในบัญชีที่เหลืออยูกอน หากมีเหตุผลความจำเปนที่ไมอาจพิจารณาได ใหดำเนินการตามขอ ๖.๒  

 ในการเสนอรายชื่ อผู อยู ในเกณฑ เข าสู ตำแหน งประเภทอำนวยการระดับสู ง  

ใหเสนอเรียงลำดับผูซึ่งเหมาะสมที่สุดไวในลำดับแรก และผูซึ่งเหมาะสมรองลงไปในลำดับตอ ๆ กันไป 

พรอมทั้งเหตุผลอันสมควรไปประกอบการพิจารณาดวย  

ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการระดับกรมอาจแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง เพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนงประเภท

อำนวยการระดับสูงดวยก็ได  

(๒) ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณารายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนง

ประเภทอำนวยการระดับสูงที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมเสนอ แลวดำเนินการ ดังนี้  

 (๒.๑) เมื่อเห็นวาบุคคลใดในรายชื่อท่ีเสนอเหมาะสมก็ใหดำเนินการแตงตั้งตอไป  

 (๒.๒) ในกรณีที่เห็นวารายชื่อที่เสนอยังไมเหมาะสมก็ใหปรึกษากับหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมผูเสนอชื่อ หรือสงใหพิจารณาใหมตามที่เห็นสมควร  
 

๖. การแตงตั้ง 
 

๖.๑ ในการแตงตั้ งผูที่ผานการเลือกตามขอ ๕.๑ และขอ ๕ .๒ ใหผูมีอำนาจสั่ งบรรจุ   

แลวแตกรณี พิจารณาแตงตั้งไดไมกอนวันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง รวมทั้งตองเปนไป 

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ และ 

ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ ดวย  



๗ 

 
๖.๒ เมื่อมีกรณีที่ตองแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ  

แตรายชื่อผูผานการกลั่นกรองสำหรับตำแหนงนั้นหมดบัญชีกอนหมดอายุบัญชี หรือไมมีบัญชีรายชื่อ 

ผูผานการกลั่นกรองสำหรับตำแหนงนั้น หรือมีกรณีที่ตองดำเนินการตามขอ ๕.๒ (๑) วรรคสี่ ใหดำเนินการ

จัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองใหม และใหบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองที่จัดทำขึ้นใหมดังกลาว 

มีอายุบัญชีเทากับอายุบัญชีที่ เหลืออยูของบัญชีเดิม หรือมีอายุบัญชีเทากับเวลาที่ เหลืออยูของรอบ 

การจัดทำบัญชีตามขอ ๔.๑ แลวแตกรณี แตหากอายุบัญชีเดิม หรือเวลาที่เหลืออยูของรอบการจัดทำบัญชี

ตามขอ ๔.๑ เหลือไมถึง ๙๐ วันใหรอจัดทำบัญชีตามรอบการจัดทำบัญช ี 
 

๗. ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษที่ไมอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่กำหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 

๘. บทเฉพาะกาล 
 

ในระหวางที่การจัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองในปงบประมาณแรกที่ประกาศใช

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ยังไมแลวเสร็จ และสวนราชการมีความจำเปนที่ตองแตงตั้งขาราชการ 

พลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

โดยอนุโลม  

๘.๑ การแตงตั้งผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือผูดำรงตำแหนงประเภท

ทั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง และการแตงตั้งผูดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ใหดำรงตำแหนง

ประเภทอำนวยการระดับตน ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ.  

ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕  
 

๘.๒ การแตงตั้งผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือผูดำรงตำแหนง

ประเภททั่วไประดับอาวุโส ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง และการเลื่อนผูดำรงตำแหนงประเภท

อำนวยการระดับตนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และ 

ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  

 

............................................... 

 


