
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑและวิธกีารคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

โดยอาศัยความรู  ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว  
สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดบั 2    
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คํานํา 
 

ดวย สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือที่ นร 1006/ว 34  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547     
มีมติใหยกเลิกหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 2 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540 และ
หนังสือที่เกี่ยวของ โดยใหปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู 
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  
ทั้งนี้ หนังสือเวียนดังกลาวไดมอบหมายให อ.ก.พ.กรม กําหนดวิธีการวางมาตรฐาน ควบคุม
คุณภาพการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ  วินิจฉัย
ปญหา   ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการคัดเลือก ทั้งนี้ อ.ก.พ.กรม จะดําเนินการ
ดังกลาวเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนก็ได ในการนี้ อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2549  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 โดยมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดย
อาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัวสําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ
ระดับ 2 ข้ึน เพื่อดําเนินการแทน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัย
ความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1  และ
ระดับ 2  สังกัดกรมคุมประพฤติ เสร็จเรียบรอยแลว  

กลุมงานบริหารงานบุคคล  จึงไดรวบรวมหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ  
เลมนี้ข้ึน เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
ใหดํารงตําแหนงซึ่ งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญและ
ประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1  และระดับ 2  สังกัดกรม         
คุมประพฤติ  ตอไป 

กลุมงานบริหารงานบุคคล 
ตุลาคม   2549 



สารบัญ 
คํานํา 
1. ประกาศ  อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง 

ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู 
ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1  และ  
ระดับ 2  และเอกสารแนบทายหมายเลข 1 - 12 

2.    แผนภูมิ ข้ันตอนการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว 
สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1  และ ระดับ 2  

3. เอกสารหมายเลข 1 แบบ ว 34/47  แบบพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคล 
4. เอกสารหมายเลข 2  แบบ ว 34/47  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
5.    เอกสารหมายเลข 3  แบบ ว 34/47  แบบประเมินการใหทดลองปฏิบัติงาน 
6.    เอกสารหมายเลข 4  แบบ ว 34/47  แบบแสดงการรับเอกสารประกอบการคัดเลือก 

ภาคผนวก 
1. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 1006/ว 34  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547  เรื่อง  การคัดเลือก 

เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดย  
อาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1   

      และระดับ 2 
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 0707.3/ว 5  ลงวันที่  12  เมษายน  2542  เรื่อง  มาตรการใน  

การปองกันและลงโทษ ผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการ
ขอรับการประเมินบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 



(สําเนา) 

ประกาศ อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 
เร่ือง   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตาํแหนง      
ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบตัิโดยอาศยัความรู  ความชาํนาญและประสบการณเฉพาะตัว 

สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ  1 และระดับ  2 
 

ดวย ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ
และประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และมอบให อ.ก.พ.กรมกําหนดวิธีการ วางมาตรฐาน 
ควบคุมคุณภาพการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ วินิจฉัย
ปญหาตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการคัดเลือก  ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรมจะดําเนินการดังกลาวเองหรือ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนก็ได 

เพื่อใหการคัดเลือกเพื่อเล่ือนบุคคลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นดังกลาว 
ดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่18 เมษายน 2549 ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ
และประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือก ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกไว ดังนี้ 

1. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใหสูงขึ้น มีดังตอไปนี้ 

1.1 ใหคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง
ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงาน
ท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ท่ี อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ แตงตั้งใหทําหนาท่ีแทน อ.ก.พ.กรมคุม
ประพฤติ ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกท่ีไดกําหนดตามประกาศนี้ ซ่ึงใหการ
คัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงตั้งผูท่ีผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาระดับตําแหนงท่ีผูนั้น
ดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
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1.2 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 1 และระดับ 2 ทุกสายงานใหใชวิธีการทดลองปฏิบัติงาน โดยใหทดลองปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง หรือการสาธิตการปฏิบัติงาน 

1.3 ตําแหนงท่ีคัดเลือกในแตละสายงาน  มีดงันี ้
1.3.1 สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ไดแก 

1) ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 4-5 
2) ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 4-5  
3) ตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 4-5    

1.3.2 สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2  ไดแก 
1) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5   
2) ตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 5         
3) ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 5    
4) ตําแหนงนายชางศิลป 5-6 

1.4  กําหนดใหมีคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการทดลองปฏิบัติงาน
ของขาราชการในสังกัด สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจาก ระดับ 1 และระดับ 2  โดยมอบหมายให
ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเปนผูทําการประเมินคุณลักษณะของบุคคล และดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อกําหนดรูปแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงาน  

1.5 การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือก โดยวิธีทดลอง
ปฏิบตัิงาน ใหพิจารณาจาก 

1.5.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  
- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.5.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
- มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ

แตงตั้ง ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
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1.5.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย

งานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1  
ตามคุณวุฒิของบุคคลและตามระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 
ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  

           คุณวุฒิ 4 5 6 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 9 ป 11 ป 13 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

8 ป 10 ป 12 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย       
(วิชาอาชีพ 2) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

6 ป 8 ป 10 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ - 7 ป 9 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ - 6 ป 8 ป 

 1.5.4 เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล จากผูบังคับบัญชาของผูเขา
รับการคัดเลือกทั้ง 3 ระดับ คือ ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 
ระดับ ไดแก ผูอํานวยการสํานักงาน/หัวหนากลุม  และผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก ตามแบบการ
ประเมินที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 

1.6 หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีการทดลองปฏิบัติงาน 
 1.6.1 ผานการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามที่ประกาศฉบับนี้กําหนดไวใน

ขอ 1.5  
 1.6.2 ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  
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1.6.2.1 ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือก  คือ  ผูบังคับบัญชาที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการคัดเลือกโดยตรง  ผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 
ระดับ และผูอํานวยการกอง/สํานัก เปนผูประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ประเมินตามเอกสารหมายเลข 
2) และแจงใหผูขอรับการคัดเลือกทราบ 

1.6.2.2 การกําหนดรายการประเมินคุณลักษณะของบุคคล (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) ประกอบดวย 

หมวด 1 องคประกอบเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน  (40 คะแนน) ไดแก 
1) ความรูในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ 

ความชํานาญ ความรอบรูในงานที่ปฏิบัติ และงานอื่นที่เกี่ยวของกับตําแหนง 
2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากความสามารถในการ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จทันตามกําหนดเวลาที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหา 
เชาวปญญา และความถนัดเฉพาะงาน 

3) ความละเอียดถ่ีถวนและรอบคอบ ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด ไมมีขอผิดพลาดหรือมีแตเล็กนอยและไมเลินเลอ 

4) ความรับผิดชอบตอหนาที่ ใหพิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจและ
ความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ การไมละเลยตองานและ
พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น การพัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 

หมวด 2 ความประพฤติ  (20 คะแนน)  ไดแก  
1) พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรม ประวัติการทํางาน และ

เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความประพฤติที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร 
2) พิจารณาจากความซื่ อ สัตย สุจ ริต  การปฏิบัติตนอยู ในกรอบของ

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทาง
ราชการ 

หมวด 3 คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจําเปนสาํหรับตําแหนง  (40 คะแนน)  ไดแก 
1) ทัศนคติและแรงจูงใจ ใหพิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบ

ราชการและงานในหนาที่ แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

2) บคุลิกภาพและทวงทีวาจา ใหพิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงทีวาจาที่เหมาะสม 

3) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่
จะเขาใจกับสถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุน และความสามารถทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน 
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4) ประสบการณที่ เปนประโยชนตอการดํารงตําแหนง ใหพิจารณาจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการฝกอบรม ดูงาน ที่ผานมาวามีสวนที่เปนประโยชน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในตําแหนงใหมที่พิจารณาอยูหรือไมอยางไร เหตุการณสําคัญในชีวิตราชการที่
ชวยบงบอกถึงบุคลิกลักษณะสําคัญของผูขอรับการประเมินที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนง 
เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

- ระดับดีมาก หมายถึง ไดคะแนน 91 – 100  คะแนน 
- ระดับดี หมายถึง ไดคะแนน 71 –   90  คะแนน 
- ระดับพอใช หมายถึง ไดคะแนน 60 –   70  คะแนน 
- ระดับตองแกไข หมายถึง ไดคะแนนต่ํากวา   60  คะแนน 

1.6.2.3 ผูขอรับการคัดเลือกตองไดรับคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชาประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล ไมต่ํากวา 60 คะแนน และผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือข้ึนไปมีความเห็น
สอดคลองวา “ผาน” จึงจะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ในกรณีที่ผูบังคับบัญชา
แตละระดับมีความเห็นแตกตางกัน  ใหเสนออธิบดีกรมคุมประพฤติเปนผูพิจารณาชี้ขาด 

1.6.2.4 กรณีที่ “ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล”  ใหผูบังคับบัญชา
ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการคัดเลือกโดยตรง แจงผลการประเมินดังกลาวใหผูขอรับการ
คัดเลือกทราบวามีส่ิงใดที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหผูขอรับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองให
เหมาะสมตอไป โดยใหแจงกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเองดวย ภายในกําหนด 3 เดือน  และ
รายงานใหอธิบดีกรมคุมประพฤติทราบ  เมื่อครบกําหนดแลวใหผูบังคับบัญชาประเมินผูขอรับการ
คัดเลือกรายนั้น ตามเอกสารหมายเลข 2 แลวดําเนินการทดลองปฏบิัติงานตามขั้นตอนตอไป 

1.6.3 หากผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามที่ประกาศฉบับนี้กําหนดไว
ในขอ 1.6.2.3  ใหคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกฯ  ทําการประเมินการให
ทดลองปฏิบัติงาน  ตามเอกสารหมายเลข 3 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยมีระดับการประเมิน  4  ระดับ 
ไดแก  

- ระดับดีมาก หมายถึง ไดคะแนน 91 – 100  คะแนน 
- ระดับดี หมายถึง ไดคะแนน 71 –   90  คะแนน 
- ระดับพอใช หมายถึง ไดคะแนน 60 –   70  คะแนน 
- ระดับตองแกไข หมายถึง ไดคะแนนต่ํากวา  60  คะแนน   ประกอบดวย 
ตอนที่ 1    กําหนดคุณภาพของการปฏิบัติตามขั้นตอนในกจิกรรมปฏิบัติงาน ไดแก 

   1) ทํางานไดครบตามขั้นตอน หรือตามระเบียบหรือไม 
   2) ขั้นตอนที่ปฏิบัติตางๆ ถูกตองหรือไม 
   3) ขั้นตอนที่ปฏิบัติเปนไปตามลําดับปฏิบัติที่แนะนําไวหรือไม 
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 ตอนที่ 2   พิจารณาจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดแก 
   1) การใชทรัพยากรอยางคุมคาหรือไม 
   2) สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จไดทันภายในเวลาที่กําหนดหรือไม 
 ตอนที่ 3 การประเมินผลผลิตของการปฏิบัติงาน (ผลงานเปนที่ประจักษ) เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานของงาน 

 1) ผลงานที่ทําไดประณีต เรียบรอยหรือไม 
 2) ผลงานที่ทําไดเปนไปตามมาตรฐานงานเพียงใด 
 3) ผลงานที่ทําไดเปนไปตามขอแนะนําเบื้องตนเพียงใด 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทดลองการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกฯ จะตองสรุป

ความเห็นวา ให “ผานการประเมิน” (ไดคะแนนรวม ไมต่ํากวารอยละ 60) หรือ “ไมใหผานการประเมิน” 
(ไดคะแนนรวม ไมถึงรอยละ 60) ดวย   หากไมผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน     ใหทําการ
ทดลองปฏิบัติงานใหม และใหขยายการทดลอง ทั้งนี้ ระยะเวลาการขยาย แลวแตคณะกรรมการทดลอง
การปฏิบัติงานฯ โดยไมตองรายงานสํานักงานเลขานุการกรม จนกวาจะผานการทดลอง 

1.6.4 เม่ือผานการทดลองตามขอ 1.6.3 แลว ใหคณะกรรมการทดลองการ
ปฏิบัติงานฯ มอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกจัดทําแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสาร
หมายเลข 1)   และรวบรวมแบบประเมินการใหทดลองปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3)  เขารูปเลมตาม
ตัวอยาง และรายงานไปยังสํานักงานเลขานุการกรม 

1.7  เอกสารที่ใชในการคัดเลอืก  ประกอบดวย 
1.7.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 1) 
1.7.2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 2) 
1.7.3 แบบประเมินการใหทดลองปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3) 

2. ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลโดยใหทดลองปฏิบัติงาน มีขั้นตอนดังนี้  
2.1 สํานักงานเลขานุการกรมจะดําเนินการสํารวจขอมูลขาราชการในสังกัดที่มี

คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้และแจงรายชื่อขาราชการที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนและอยูในเกณฑที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพื่อใหผูบังคับบัญชาระดับกอง/
ภาค/สํานัก/กลุมงาน/ฝาย ทราบ และใหผูขอรับการคัดเลือกแจงความประสงความีความประสงคหรือไม
ประสงคในการทดลองปฏิบัติงาน 

2.2 เมื่อผูขอรับการคัดเลือกไดแจงความประสงคในการทดลองปฏิบัติงานแลวให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของผูขอรับการคัดเลือกเปนผูประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสาร
หมายเลข 2)  ตามขอ 1.6.2  แลวแจงผลการประเมินใหผูขอรับการคัดเลือกทราบดวย 
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2.3 ใหประธานคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
กําหนดรูปแบบงานที่จะมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทําการทดลองปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
หรือการสาธิตการปฏิบัติงาน และกําหนดวันและระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 เดือน 
โดยแจงใหผูขอรับการคัดเลือกทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ แลวทําการประเมินผลการทดลอง
การปฏิบัติงาน หากไมผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงานใหขยายเวลา และทําการทดลองการ
ปฏิบัติงานใหม สวนระยะเวลาในการขยายใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานฯ 

2.4 เมื่อผูขอรับการคัดเลือกผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแลว มอบหมาย
ใหผูขอรับการคัดเลือกจัดทําแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)  และรวบรวม
เอกสารหมายเลข 1 และ 3   ตามที่ประกาศฉบับนี้กําหนดไวในขอ 1.6.4 โดยใหรวบรวมเขารูปเลมให
เรียบรอย สงมายังสํานักงานเลขานุการกรม 
 2.5 ใหฝายเลขานุการฯ (งานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง) ดําเนินการรวบรวมเอกสาร
ตามขอ 2.4   รายงานตอทานอธิบดีฯ เพื่อพิจารณามีคําสั่งแตงตั้งตอไป 

3. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
3.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 2 - 12 

3.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

3.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

4. คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกใหอธิบดีกรมคุมประพฤติ
แตงตั้งคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกขาราชการในสังกัด โดยมีองคประกอบ
ดังนี้ 

 กําหนดใหมีคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานขาราชการในสังกัด ไดแก หนวยงานไม
สังกัดกอง  หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาระดับกอง/สํานัก/ระดับภาค และระดับจังหวัด/ประจําศาล 
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4.1 ประธาน ใหแตงตั้งจาก 
 - หนวยงานไมสังกัดกอง ใหแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงที่

จะแตงตั้ง 
 - หนวยงานระดับกอง หรือเทียบเทากอง/สํานัก ใหแตงตั้งจากผูอํานวยการ

หรือตําแหนงเทียบเทา 
 - หนวยงานระดับภาค/ระดับจังหวัด/ประจําศาล ใหแตงตั้งจากผูอํานวยการ

สํานักงานคุมประพฤติภาค/ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจําศาล 
4.2 กรรมการ  ใหแตงตั้งจาก 
 - หนวยงานไมสังกัดกอง ใหแตงตั้งจากขาราชการอาวุโสในสังกัด 
 - หนวยงานระดับกอง หรือเทียบเทากอง/สํานัก ใหแตงตั้งจากผูบังคับบัญชา

โดยตรงของตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรือหัวหนากลุมงานอาวุโส 
 - หนวยงานระดับภาค /ระดับจังหวัด/ประจําศาล  ใหแตงตั้งจากผูชวย

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค/ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจําศาล 
 ทั้งนี้  ใหมีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ  

 ใหคณะกรรมการทดลองปฏ ิบัติงานฯ  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1) กําหนดรูปแบบงานที่มอบหมายให ผูขอรับการคัดเลือกทําการทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน  
 2) กําหนดวันและระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน โดยแจงใหผูขอรับการ

คัดเลือกทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 3) ทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
 4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติมอบหมาย 
5. การยาย โอน หรือบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีไมสูงกวาเดิม 
 5.1 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงซึ่งมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ในระดับเดียวกันและอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
หรือกรณีพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่  ก.พ. กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 
1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณในระดับเดียวกันที่มีช่ือตําแหนงอยางเดียวกันหรือมีลักษณะงานดานเดียวกันกับตําแหนงที่
จะแตงตั้ง ใหกรมคุมประพฤติพิจารณาแตงตั้งไดโดยไมตองคัดเลือก โดยวิธีการทดลองปฏิบัติงาน 
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 5.2 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงซึ่งมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ในระดับเดียวกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง แตไมไดอยูในกลุมตําแหนง
เดียวกัน หรือกรณีผูที่ไมเคยดํารงตําแหนงลักษณะดังกลาวมากอน รวมทั้งพนักงานหรือขาราชการตาม
กฎหมายอื่น ซ่ึงมิใชกรณีตามขอ 5.1 หรือกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ ให อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ เปนผู
พิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากขอมูลบุคคล ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาและพิจารณาจากลักษณะงานที่
ปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 

6. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
6.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดบั

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
6.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

6.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

6.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่
จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1.5  ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลา   ในการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่
อยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปน
ตําแหนงในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น 
ใหคณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 

6.2.3 เปนผูผานการทดลองการปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลใน
วันท่ีผานการใหทดลองปฏิบัติงานไมใชวันท่ีเสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

6.2.4 ใหแตงตั้ งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่              
สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ดวย 

6.3 กรณีใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศฉบบันี ้ให
เสนอ ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
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7. มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ 
มาตรการเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล   ให

ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ซ่ึงเปนการ  ปองกัน
กรณีการแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล หรือเร่ืองสัดสวนการจัดทําผลงานเปนเท็จหรือมีการ
ลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตนหรือจางผูอ่ืนจัดทําผลงาน โดยการ
กระทําดังกลาวเขาขายเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา และฐานกระทํา
การอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง กอใหเกิดความเสียหายตอระบบการประเมินบุคคล  ดังนี้ 

7.1 อธิบดีฯ มีอํานาจสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคลหรือระงับ
การแตงตั้งหรือเพิกถอนการแตงตั้งและใหดําเนินการทางวินัย 

7.2 ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และหากมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่
กลาวถึงในขอ 7.1 หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมดําเนินการทางวินัยใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทํา
ผิดวินัยดวย 

สําหรับกรณีที่กรมคุมประพฤติอยูระหวางดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและ
ประสบการณเฉพาะตัว ในกรณีที่สงผลงานเขามาแลวใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมตอไป
จนแลวเสร็จ  กรณีที่ยังไมไดดําเนินการใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้   ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  ตุลาคม พ.ศ. 2549 

(ลงชื่อ)   วันชยั   รุจนวงศ 

(นายวันชยั   รุจนวงศ) 
อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

ประธาน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ 
 
 

สําเนาถูกตอง 

(นางสาวประทุมรัตน   แกวทองรักษ) 
 บุคลากร 6ว                ปยะขนิษฐ  คัด/ทาน
       



เอกสารแนบทายหมายเลข 1 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดการจัดกลุมตําแหนง 
สําหรับผูปฏิบตัิงานที่อาศัยความรู  ความชาํนาญและประสบการณเฉพาะตัว 

ในกรมคุมประพฤติ 
(สงพรอมหนงัสือสํานักงาน  ก.พ.  ท่ี นร 1009.5/574  ลงวันท่ี  12  มิถุนายน  2546)      

 

กลุมท่ี  1 
- เจาหนาที่บนัทกึขอมูล 
- เจาหนาทีห่องสมุด 
-  เจาพนกังานธรุการ 
- เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
- เจาพนกังานพสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม) /p. 1 



เอกสารแนบทายหมายเลข 2 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ หรือไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6)  

- ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพณิชยการ 
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทยีบได

ไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตาม
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 4 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 9 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได           
ไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)            
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองการปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่
ผานการใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  สร 0203/ว 255        
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงจะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 1-4 
 



เอกสารแนบทายหมายเลข 3 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 5 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ. 3)  หรือ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้  หรือไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

- ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)  ทางพณิชยการ 
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทยีบได

ไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (วิชาอาชีพ 2)  ทางพณิชยการ 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตาม
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 5 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 11 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได         
ไมต่ํากวานี ้ 10 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)               
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 8 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 7 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255         
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 5-7 
 



เอกสารแนบทายหมายเลข 4 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 4 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ. 3)  หรือ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้  หรือไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

- ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพณิชยการ 
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทยีบได

ไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาตางประเทศ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(วิชาอาชีพ 2)  ทางพณิชยการ 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาหนาที่ธุรการ) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตามระดับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 4 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 9 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได           
ไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)            
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255         
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 8-10 
 
 



เอกสารแนบทายหมายเลข 5 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 5 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ. 3)  หรือ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้  หรือไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

- ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)  ทางพณิชยการ 
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทยีบได

ไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาตางประเทศ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(วิชาอาชีพ 2)  ทางพณิชยการ 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาหนาที่ธุรการ) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตามระดับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 5 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 11 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได         
ไมต่ํากวานี ้

10 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)               
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 7 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255          
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. ประเภทของผลงานที่ใชประเมิน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 11-13 



เอกสารแนบทายหมายเลข 6 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด 4 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทยีบได

ไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษ หรือวิชาการศึกษา 
2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาหนาที่หองสมุด) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตาม
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 4 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 9 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได           
ไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)            
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255          
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 14-16 

 
 



 เอกสารแนบทายหมายเลข 7 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด 5 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได

ไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษ หรือวิชาการศึกษา 
2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาหนาที่หองสมุด) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตาม
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 5 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 11 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได         
ไมต่ํากวานี ้

10 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)               
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 7 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255         
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 17-19 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ได รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทาง

บริหารธุรกิจ หรือประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป การจัดการสํานักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาหรือตอจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

- ได รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูงหรือ เที ยบไดไมต่ํ ากว านี้ทาง
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบริหารธุรกิจ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาพนักงานธุรการ) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตาม
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 5 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 11 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได         
ไมต่ํากวานี ้

10 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)               
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 7 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255          
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 20-22 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 5 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ หรือประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทาหรือตอจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ซ่ึงมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาพนักงานการเงินและบัญชี) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคล
และตามระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 5 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 11 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได         
ไมต่ํากวานี ้

10 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)               
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 7 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  สร 0203/ว 255         
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 23-25 

 
 



เอกสารแนบทายหมายเลข 10 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 5 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิชา

การบัญชี วิชาเลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป พาณิชยการ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทาหรือตอจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ ชางโยธา ชางกอสราง ชางเครื่องยนต ชางเครื่องกล หรือไดรับอนุปริญญา หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพาณิชยการ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานเจาพนักงานพัสดุ) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตาม
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 5 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 11 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได         
ไมต่ํากวานี ้

10 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)               
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 7 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255         
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 26-28 

 
 



เอกสารแนบทายหมายเลข 11 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงนายชางศิลป 5 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรทางศิลปประยุกต  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอย

กวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นที่ ก.พ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ  

- ไดรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวา
นี้ทางศิลปหัตกรรม หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานนายชางศิลป) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตามระดับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                    ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 5 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 11 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได         
ไมต่ํากวานี ้

10 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)               
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

8 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 7 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 6 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255          
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47 (ใหม)/p. 29-31 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วิธีการทดลองปฏิบัตงิานและรปูแบบงานที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัตงิาน       
ตําแหนงนายชางศิลป 6 

1. การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคลท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบตังิาน 
1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

- ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ. 7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ 

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
- ไดรับประกาศนียบัตรทางศิลปประยุกต  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอย

กวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นที่ ก.พ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ  

- ไดรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวา
นี้ทางศิลปหัตกรรม หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตรงตามที่กําหนดไวใน       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  

1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้ง (สายงานนายชางศิลป) หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและตามระดับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
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- การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

                                                                     ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
           คุณวุฒิ 6 

ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 13 ป 

ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1)  หรือเทียบได          
ไมต่ํากวานี ้

12 ป 

ปวช. หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)            
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

10 ป 

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 9 ป 

ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 8 ป 

2. เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและผานการทดลองปฏิบัติงาน 

3. การเลื่อนและแตงตั้งผ ูท่ีผานการคัดเลือก ดังนี ้
3.1 ใหเล่ือนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ

ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ 
3.2 ผ ูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 1   ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําได 

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปนตาํแหนง
ในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 
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3.2.3 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ และใหมีผลในวันที่ผาน
การใหทดลองปฏิบัติงาน ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก 

3.2.4 ใหแตงตั้งบุคคลไดไมกอนวันที่ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวขางตน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255          
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524 ดวย 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏบิัตงิาน 
4.1 คณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานตองมอบหมายใหผูขอรับการคัดเลือกทดลอง

ปฏิบัติงานในสถานการณจริง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน โดยตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการ
คัดเลือกมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น   

4.2 งานที่มอบหมายใหทดลองตองเปนผลงานที่บงชี้หรือพิสูจนใหเห็นถึงทักษะ 
ความรูความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้น ๆ 

 4.3 ในกรณีที่มอบหมายใหทดลองปฏิบัติงานที่จะตองทําเปนกลุมหรือตองทํางาน
รวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทํา ไมนอย
กวา 60 % 

5. รูปแบบงานทีม่อบหมายใหทดลองปฏบิัตงิาน 
ตองเปนงานที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการคัดเลือกมีความรู  ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะประเมินเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:แนบทายประกาศหลักเกณฑตาม ว 34_47(ใหม)/p. 32-34 
 
 



 
 
 
 
 
แผนภูมิขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณ
เฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ
ระดับ 2 ไดแก   ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล   
เจาหนาที่ธุรการ   เจาหนาที่หองสมุด   เจาพนักงานธุรการ   
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  เจาพนักงานพัสดุ และ
นายชางศิลป 
 
 
 
 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ     
โดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

กจ. สํารวจขอมูล/ 
แจงผูมีคุณสมบัติ
ผานผูบังคับบัญชา 

ผูมีคุณสมบติัแจงความ
ประสงค หรอืไมประสงค
ในการทดลองปฏิบัติงาน 

ไมประสงค 
(จบกระบวนการ) 

ผูบังคับบัญชาตามลําดบัชัน้ 
ทําการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล/แจงผูขอรับการ

คัดเลือกทราบ 

ไมผาน/แจงให
พัฒนาตนเอง  
ภายใน 3 เดือน 

ประชุม คกก. ทดลอง
ปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
รูปแบบงาน/แจงผูขอรับ
การคัดเลือกทราบลวงหนา 
ไมนอยกวา 5 วันทําการ 

ทําการทดลอง  
ไมนอยกวา 1 เดือน/
ประเมินผลการทดลอง 

ผาน/ใหผูขอรับการ
คัดเลือก/ทําแบบพิจารณา
คุณสมบัติ/รวบรวมแบบ
ประเมินทดลอง เขารูปเลม 

ไมผาน/ขยาย/ทดลอง
ใหม ระยะเวลาเปน
ดุลพินิจ คกก. 

ทดลองปฏิบัติงาน 

แจง สลก. / เสนอผูมีอํานาจ 
มาตรา 52  ทําคําสั่ง 

ประสงค 

ผาน ผาน 

ผาน 

/แนบทายประกาศหลักเกณฑ ว 34 



 
 
 
 
 
แผนภูมิ วิธีการทดลองปฏิบัติงานเพื่อยาย โอน หรือ
บรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง
ตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู 
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสาย
งานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการทดลองปฏิบัติงานเพื่อยาย  โอน หรือบรรจุกลับ 
             
 
 
 
 
            
       
 
 
 

เคยผานการคัดเลือก/อยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน/ขาราชการ/
เปนขาราชการตามกฎหมาย
อื่นที่เคยผานการคัดเลือกใน

ระดับเดียวกัน 

 

ไมตองทดลองปฏิบัติงาน 

ไมเคยผานการคัดเลือกตาม    
ว. นีม้ากอน/ไมอยูในกลุม

ตําแหนงเดียวกัน/ขาราชการ/
เปนขาราชการตามกฎหมายอื่น 

 

- ไมตองทดลองปฏิบัติงาน 
แต 

- ให อ.ก.พ. กรม พิจารณา 

พิจารณาจาก 
-  ขอมูลบุคคล 
-  ผลการปฏบิัติงานที่ผานมา/  
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
-  รวมท้ังประโยชนท่ีทาง 
   ราชการจะไดรับ 

/แนบทายประกาศหลักเกณฑ ว 34 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 

 
- ตัวอยาง - 

 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล / แบบประเมินการใหทดลองปฏิบัติงาน 

เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมี 
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว 

สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1  และระดับ 2 
 

 
ของ 

 
 

นาง............................................................... 

เจาพนักงานธุรการ 4 
 
 
 
 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการ 5  ตําแหนงเลขที ่............ 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด..................................... 
สํานักงานคุมประพฤติภาค.................. 

กรมคุมประพฤติ 
 
 



 
แบบ ว 34/47 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึง่มี 
ลักษณะงานทีต่องปฏิบตัิโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว 

สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  และระดับ 2 
 

ตอนที ่1                     ขอมูลสวนบุคคล (ผูขอรับการคัดเลือกเปนผูกรอก) 

1.  ช่ือ (ผูขอรับการคัดเลือก) ………………………………………………………………………………………………. 
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง …………………………………………………………ตําแหนงเลขที่ ………………………… 

งาน/ฝาย/กลุม ……………………………………สํานักงานคุมประพฤติประจําศาล/จังหวัด…………………………. 
กอง/สํานักงานคุมประพฤติภาค ………………………………กรมคุมประพฤติ    
ชวยราชการประจํา..........................................................   ดํารงตําแหนงระดับปจจุบันเมื่อวันที่ ……………………… 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน ………………………. บาท  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมา…………………….บาท 

3. ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ……………… ……………..……. ตําแหนงเลขที่ …………..……… 
งาน/ฝาย/กลุม ………………………………….…สํานักงานคุมประพฤติประจําศาล/จังหวัด……………….…….…… 
กอง/สํานักงานคุมประพฤติภาค …………………………………………..กรมคุมประพฤติ 

4. ประวัติสวนตัว เกิดวันที่ ………………….. เดือน ……………………………. พ.ศ. ………..………… 
    อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน  …………..……….. ป …….………….. เดือน 

5. ประวัติการศึกษา 
            คุณวุฒิ                             วิชาเอก                       ปที่สําเร็จการศึกษา                             สถาบัน                        
……………………       ……………………….         ………………………       …………………………………….. 
……………………       ……………………….         ………………………       …………………………………….. 
……………………       ……………………….         ………………………       ……………………………………. 
……………………       ……………………….         ………………………       ……………………………………. 
……………………       ……………………….         ………………………       ……………………………………. 

6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน) 
   วัน เดือน ป                        ตําแหนง                                 อัตราเงินเดือน                                  สังกัด 
………………..        ……………………………..     …………………………     …………………………………… 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
……………………       ……………………….         ………………………       ……………………………………... 
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ตอนที ่1                     ขอมูลสวนบุคคล  (ผูขอรับการคัดเลือกเปนผูกรอก) (ตอ) 
 

7.     ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
           ป                                   ระยะเวลา                                 หลักสูตร                                    สถาบัน 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 
………………..        ……………………………..     …………………………     …………………………………… 
………………..        ……………………………..     …………………………     ……………………………………. 

8.     ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน 
เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ  อนุกรรมการ วิทยากร  อาจารยพิเศษ  เปนตน) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

- ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) ……………………………… (ผูขอรับการคัดเลือก) 
           (……………………………….) 
(วันที่) …………./……………/………. 

 



แบบ ว 34/47 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

โดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว  
สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

ชื่อ – สกุล ของผูขอรับการคดัเลือก............................................................................................................... 
ตําแหนง....................................................................................ตําแหนงเลขท่ี............................................. 
สังกัด............................................................................................................................................................ 
ชวยราชการประจํา....................................................................................................................................... 

รายการประเมิน 
(ผูบงัคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานเปนผูกรอก) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ไดรับ ความเห็น 

หมวด 1  องคประกอบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
1.1 ความรูในการปฏิบัติงาน 

พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความ
ชํานาญ ความรอบรูในงานที่ปฏิบัติ และงานอื่นที่
เกี่ยวของกับตําแหนง 

1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให
สําเร็จทันตามกําหนดเวลาที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ให
รวมถึงความสามารถในการแกปญหาเชาวปญญา 
และความถนัดเฉพาะงาน 

1.3 ความละเอียดถี่ถวนและรอบคอบ 
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ความละเอียด ไมมีขอผิดพลาด หรือมีแตเล็กนอย 
และไมเลินเลอ 

1.4 ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจและความมุงมั่น
ที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดี
แกทางราชการ การไมละเลยตองาน และพรอมที่จะ
รับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น การพัฒนาและ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 

 
10 
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10 
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รายการประเมิน 

(ผูบงัคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานเปนผูกรอก) 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ไดรับ 

ความเห็น 

หมวด 2  ความประพฤติ  (20 คะแนน) 
2.1 พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรม 

ประวัติการทํางาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความประพฤติที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร 

2.2 พิจารณาจากความซื่อสัตย สุจริต การปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและ 
แบบแผนของทางราชการ 

 
10 

 
 

10 

 
………… 

 
 

………… 

 
 

 
 

 

หมวด 3   คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  (40 คะแนน) 
3.1 ทัศนคติและแรงจูงใจ 

พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบราชการ 
และงานในหนาที่ แรงจูงใจและความกระตือรือรน
ในการทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณที่สอดคลอง
กับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

3.2 บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงทีวาจาที่
เหมาะสม 

3.3 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาใจกับ
สถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมๆ ความ
ยืดหยุน ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา 
และเพื่อนรวมงาน ความสามารถในการติดตอและ
ประสานงานกับผูอื่น 

3.4 ประสบการณที่เปนประโยชนตอการดํารงตําแหนง 
พิจารณาจากประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การฝกอบรม ดูงานที่ผานมาวามีสวนที่เปน
ประโยชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานในตําแหนง
ใหมที่พิจารณาอยูหรือไมอยางไร เหตุการณสําคัญ
ในชีวิตราชการที่ชวยบงบอกถึงบุคลิกลักษณะสําคัญ
ของผูขอรับการประเมินที่เกี่ยวของกับการดํารง
ตําแหนง 

 
10 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

 
………… 

 
 
 
 
 

………… 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
………… 

 

 

รวม 100  
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ความเหน็ของผูประเมิน (ผูบงัคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเปนผูกรอก) 
( )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
( )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
ระบุเหตุผล ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อผูประเมิน)......................................................... 
(...............................................) 

ตําแหนง................................................ 
วันที่................................................ 

 
ไดรับแจงผลการประเมินแลว  เมื่อวนัที่.......................................... 

(ลงชื่อผูขอรับการคัดเลือก)........................................... 
(...............................................) 

ตําแหนง................................................ 
วันที่.................................................. 

 
ความเหน็ของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ผูอํานวยการสํานักงาน/หวัหนากลุมงาน) 
( )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
( )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี ้
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ)..................................................... 
(...............................................) 

ตําแหนง................................................ 
วันที่.................................................. 
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หมายเหต ุ  การประเมินคณุลักษณะของบุคคล ผูที่จะผานการประเมนิตองไดคะแนนรวมทกุลักษณะ  
 ไมต่ํากวารอยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหน็ของผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก 
( )  เห็นดวยกับการประเมินของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
( )  ไมเหน็ดวยกับการประเมนิของผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 1 ระดับ ดังนี ้
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ)..................................................... 
(...............................................) 

ตําแหนง................................................ 
วันที่.................................................... 



แบบ ว 34/47 
เอกสารหมายเลข 3 

แบบประเมนิการใหทดลองปฏิบัติงาน 
เพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบตั ิ

โดยอาศัยความรู  ความชํานาญ  และประสบการณเฉพาะตัว 
สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  และระดับ  2 

ชื่อ – สกุล ของผูขอรับการคดัเลือก................................................................................................................... 
ตําแหนง....................................................................................ตําแหนงเลขท่ี................................................. 
สังกัด................................................................................................................................................................. 
ชวยราชการประจํา............................................................................................................................................ 
ระยะเวลาการทดลอง ไมนอยกวา  1  เดือน  เร่ิม...............................................สิ้นสดุ...................................... 
หนาท่ีความรบัผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

ระดับการประเมิน 
ตอนที่ 1  กําหนดคาคุณภาพของการปฏิบตัิงานตามขั้นตอน      
                ในกิจกรรมปฏิบัตงิาน 

ดีมาก 
(91-100) 

ดี 
(71-90) 

พอใช 
(60-70) 

ตอง
ปรับปรงุ 
(ตํ่ากวา 60) 

1.1  ทํางานไดครบตามขั้นตอน หรือตามระเบียบหรือไม  
(พิจารณาวาผลงานที่ทําไดครบ ถูกตองตามขั้นตอนและระเบียบ
ที่ไดวางไวเสมอ) 

    

1.2  ขั้นตอนทีป่ฏิบัติตาง ๆ ถูกตองหรือไม (ผลงานที่ทําไดมีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ทางราชการไดกําหนดไว
เสมอ) 

    

1.3  ขั้นตอนทีป่ฏิบัติเปนไปตามลําดับปฏิบัติที่แนะนําไวหรือไม 
(ผลงานที่ทําไดมีขั้นตอนปฏบิัติตามลําดับคําแนะนําไดดแีละ
ถูกตองเสมอ) 
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ระดับการประเมิน 

ตอนที่ 2  พิจารณาจากประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิาน ดีมาก 
(91-100) 

ดี 
(71-90) 

พอใช 
(60-70) 

ตอง
ปรับปรงุ 
(ตํ่ากวา 60) 

2.1  การใชทรัพยากรอยางคุมคาหรือไม  (การประหยัดในการใช
วัสดุ อุปกรณในการทํางาน ตลอดจนการระวังรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช) 

    

2.2  สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จไดทันภายในเวลา      
ที่กําหนดหรือไม (ปฏิบัติงานไดทันตามเวลาที่กําหนดไวเสมอ) 

    

ระดับการประเมิน 
ตอนที่ 3  การประเมินผลผลิตของการปฏบิัติงาน (ผลงานเปนท่ี 
                ประจักษ)  เม่ือเทียบกับมาตรฐานของงาน 

ดีมาก 
(91-100) 

ดี 
(71-90) 

พอใช 
(60-70) 

ตอง
ปรับปรงุ 
(ตํ่ากวา 60) 

3.1  ผลงานที่ทําไดประณีต  เรียบรอย  หรือไม (งานโดยทั่วไปมี
ความถูกตอง ละเอียด รอบคอบในการทํางาน แทบจะไมมี
ขอผิดพลาดเลย) 

    

3.2  ผลงานที่ทําไดเปนไปตามมาตรฐานงานเพียงใด (จํานวน
ผลงานที่ทําไดสําเร็จ เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กําหนดหรือ 
ปริมาณงานทีค่วรจะทําไดในเวลาที่ควรจะเปน) 

    

3.3  ผลงานที่ทําไดเปนไปตามขอแนะนําเบื้องตนเพียงใด  (งาน
โดยทั่วไปสามารถเขาใจคําสั่ง คําแนะนําไดดี ปฏิบัติตามดวย
ความเต็มใจและถูกตองเสมอ) 
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สรุปความเห็นการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
1. ( )   ผานการทดลอง (ไดคะแนนรวม ไมต่ํากวารอยละ 60)  เมื่อวันที่................................................ 
2. ( )  ไมผานการทดลอง (ไดคะแนนรวม ไมถึงรอยละ 60) และใหขยายเปนเวลา................................ 

เหตุผล.......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ............................................กรรมการ 
        (                )                (                ) 
ตําแหนง......................................................   ตําแหนง...................................................... 
วันที ่ ................../................../................   วันที ่ ................../................../................ 
 
 
ลงชื่อ............................................กรรมการ  ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ 
        (                )                  (            ) 
ตําแหนง......................................................   ตําแหนง...................................................... 
วันที ่ ................../................../................   วันที ่ ................../................../................ 

หมายเหต ุ  กําหนดวันที่ที่จะเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหมีผลยอนหลัง
ไมกอนวันที่ผานการคัดเลือก  (กรณีการใหทดลองปฏิบัติงานใหมีผลในวันที่ผานการใหทดลอง
ปฏิบัติงาน  ไมใชวันที่เสนอชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ว 34/47 
เอกสารหมายเลข 4 

 
แบบแสดงการรับเอกสารประกอบการคัดเลือก 

 
 
1.  ไดรับแบบแสดงความประสงคในการขอรับการทดลองปฏบิัตงิาน  เม่ือวันท่ี............................................... 
 
2.  ไดรับแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)  เม่ือวันท่ี................................................... 
 
3.  ไดรับแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)  เม่ือวันท่ี.................................................... 
 
4.   ไดรับแบบประเมินโดยการใหทดลองปฏิบัตงิาน (เอกสารหมายเลข 3)  เม่ือวันท่ี....................................... 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)..................................................... 
           (......................................................) 

(ตําแหนง) หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล / ผูรับผดิชอบงานการเจาหนาท่ี 
(วันท่ี)....................................................... 
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การตรวจสอบคุณสมบัตขิองบุคคล (เจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
1. คุณวุฒิการศึกษา 

(        )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(        )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(        )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(        )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันที่ ………………………………………………………………………….. 

3. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง (ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงใน      
สายงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลดวย) 
(        )  ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด (สายงานที่จะแตงตั้ง ............. ป ..........เดือน สายงานเกื้อกูล ............. ป ….…… เดือน) 
(        )  ไมตรง (สายงานที่จะแตงตั้ง ..................... ป ......................เดือน สายงานเกื้อกูล .................. ป…………เดือน) 
(        )  สงใหคณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณา 
(        )  เกื้อกูล ตําแหนง ………………………….. 

4. อัตราเงินเดือน 
(        )  ตรงตามหลักเกณฑ 

 (        )  ไมตรงตามหลักเกณฑ 
5. ประวัติในราชการ 

(        )  เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ ...................................................... เมื่อ .......................................................... 
         (        )  กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 

(        )  กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
         (        )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
6. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

(        )  อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได 
(        )  อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณาในเรื่องระยะเวลา 
             ขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
(        )  ไมอยูในหลักเกณฑ  (ระบุเหตุผล) …………………………………………………………………………….. 

         (ลงช่ือ)………………………………..………….. (ผูตรวจสอบ) 
 (…………………………………………) 

                           (ตําแหนง) …………………………………………….. 
(วันที่) ………………/………………/…………….. 

 

/com:2 /หลักเกณฑ ว34 ป47 (ใหม) 



 
(สําเนา) 

คําสั่งกรมคุมประพฤติ 
ที่  768/2549 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานเพื่อดําเนนิการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชาํนาญ และประสบการณเฉพาะตวั  

สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  และระดับ 2 
 

 
ดวยกรมคุมประพฤติจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง

ตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญ  และประสบการณเฉพาะตัว  
สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  และระดับ 2  โดยการใหทดลองปฏิบัติงาน 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57  มาตรา 58  มาตรา 60  มาตรา 61  มาตรา 63  
มาตรา 64  มาตรา 65  และมาตรา 66  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  หนังสือ
สํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 1006/ว 34   ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547   คําสั่งกรมคุมประพฤติ ที่  484/2549  ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2549  ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความ
ชํานาญ  และประสบการณเฉพาะตัว  สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  และระดับ 2  ฉบับลงวันที่     
9  ตุลาคม  2549  จึงแตงตั้งคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือน
สามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณ
เฉพาะตัว  สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  และระดับ 2 สังกัดตางๆ  ซ่ึงประกอบดวยขาราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏรายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้ 

ใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว  ดําเนินการตามประกาศ อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ  เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญ  และประสบการณเฉพาะตัว  สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 1  และระดับ 2  ฉบับลงวันที่  9  ตุลาคม  2549  เพื่อใหแตงตั้งบุคคลไดตามความเหมาะสม  โดย
คํานึงถึงความรู    ความสามารถ    ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซ่ึงจะตองเปนผูมีผลงานเปน 
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ที่ประจักษในความสามารถมาแลวตอไป  เมื่อคณะกรรมการฯ   ไดดําเนินการใหทดลองปฏิบัติงานเปนที่
เรียบรอยแลว ใหรายงานผลใหทราบในระยะเวลาอันสมควรตอไป 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง    ณ    วันที่  9   ตุลาคม  พ.ศ. 2549 

     (ลงชื่อ)  วนัชัย   รุจนวงศ 

(นายวันชยั   รุจนวงศ) 
อธิบดีกรมคุมประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

(นางสาวประทุมรัตน   แกวทองรักษ) 
       บุคลากร 6ว            ปยะขนษิฐ คัด/ทาน 
 

ประทุมรัตน  ราง/ตรวจ 
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รายละเอียดแนบทายคําสั่งกรมคุมประพฤติ   ที่   768/2549   ลงวันที่  9  ตุลาคม  2549 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการทดลองปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกขาราชการ    พลเรือน
สามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณ
เฉพาะตัว  สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  และระดับ 2  สังกัดตาง ๆ  

หนวยงานไมสังกัดกอง 
 1.   ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ประธานกรรมการ 
 2.   ขาราชการอาวุโสในสังกัด     กรรมการ  
 3.   หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
 4.   หัวหนางานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง   ผูชวยเลขานุการ 

  สํานักงานเลขานุการกรม 
 1. เลขานุการกรม      ประธานกรรมการ 
 2. ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงที่จะแตงตั้ง  กรรมการ 
 3.   หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
 4.   หัวหนางานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง   ผูชวยเลขานุการ 

  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 
 1. ผูอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนากลุมงานอาวุโส     กรรมการ 
 3.   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 

  กองแผนงานและสารสนเทศ 
 1. ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนากลุมงานอาวุโส     กรรมการ 
 3.   หัวหนางานธุรการ     กรรมการและเลขานุการ 

  สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ 
 1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ   ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนากลุมงานอาวุโส     กรรมการ 
 3.   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 
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  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 1. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนากลุมงานอาวุโส     กรรมการ 
 3.   หัวหนางานธุรการ หรือกรณีที่ไมมีตําแหนงหัวหนางาน กรรมการและเลขานุการ 
  ธุรการ เปนขาราชการอาวุโสในสังกัด  

  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 1. ผูอํานวยการกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนากลุมงานอาวุโส     กรรมการ 

 3.   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 
  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 1. ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนากลุมงานอาวุโส     กรรมการ 
 3.   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 

  สํานักงานคุมประพฤติภาค 
 1.   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค   ประธานกรรมการ 
 2.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค  กรรมการ   
 3.   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 

  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/สํานักงานคุมประพฤติประจําศาล 
 1.   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจําศาล ประธานกรรมการ 
 2.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจําศาล กรรมการ   
 3.   หัวหนางานธุรการ หรือกรณีที่ไมมีตําแหนงหัวหนางาน กรรมการและเลขานุการ 
  ธุรการ ใหเปนหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไประดับภาค     
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