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ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 

 

   

ตามท่ี ก.พ. มีมติมอบให อ.ก.พ. กรม ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

บุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ และตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว10  ลงวันท่ี 15 กันยายน 

2548 นั้น 
  เนื่องจากการบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ

กฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 มีผลใหตองมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติและ

กฎกระทรวงดังกลาว ท้ังนี้ยังคงดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 

1006/ว10  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 เพ่ือใหกรมสรรพสามิตสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องใน

ระหวางท่ี ก.พ. ยังมิไดออกหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  โดยดําเนินการตามบทเฉพาะ

กาลตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 เรื่อง การบรรจุแตงต้ัง

ขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว16 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การบรรจุและแตงต้ังขาราชการ

ตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   

 

อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 

ไดรวมกันพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน เพ่ือแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนง

ระดับชํานาญการพิเศษลงมา สําหรับใชเปนหลักปฏิบัติในกรมสรรพสามิต จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 

ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ก. กรณี... 
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ก. กรณีการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ

ท่ีสูงข้ึน  
  การคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึน ใหดําเนินการตามองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของบุคคล 

ผูขอรับการคัดเลือกตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.กําหนด

(ตรวจสอบขอมูลตางๆ จาก ก.พ.7) ไดแก  

  1.1  ขอมูลท่ัวไป เชน ประวัติสวนตัว ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 

ประสบการณในการทํางานและอัตราเงินเดือนปจจุบัน 

1.2 กรณีผูขอรับการคัดเลือกโอนมาจากหนวยงานอื่นจะตองดํารงตําแหนงในสายงานท่ี

จะขอรับการคัดเลือกอยางนอยเปนเวลา 1 ป  

1.3  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                           1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว 
  2) มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตางๆ 

และ/หรือคุณวุฒิเพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนดหรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว  

  3) มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงต้ังตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี้ 

 
 

        ระดับ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

  คุณวุฒิ 
 ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 6 ป 8 ป 
 ปริญญาโท หรือ เทียบเทา 4 ป 6 ป 
 ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา 2 ป 4 ป 
 

 
 
 
 
 
 
           /การนับ... 
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การนับระยะเวลาท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง 
กรณีผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามท่ี ก.พ.กําหนดแตมีระยะเวลาข้ันตํ่า 

ในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังไมครบถวนตามหลักเกณฑ (ตามตาราง) และตองนํา

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอื่นๆ  มานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงาน 

ท่ีจะแตงต้ัง ใหพิจารณาตามแนวทาง ดังนี้ 
(1) ผูขอรับการคัดเลือกจะตองดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังหรือไดปฏิบัติ

หนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หากเปนกรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือโอนหรือ

บรรจุกลับเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม ใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

ขาราชการพลเรือนสามัญกรมสรรพสามิตเปนผูพิจารณาระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ

แตงต้ัง   
(2) ในกรณีท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณานํา

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ

ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานท่ีจะแตงต้ัง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงต้ัง มา

นับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังใหครบ 1 ป ได โดยใหนับไดเฉพาะการดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับปฏิบัติการ (สายงานแรก

บรรจุโดยใชวุฒิปริญญาตรี หรือ โท เริ่มตนท่ีระดับ 3 หรือ 4 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2535) หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่นและขณะนําเวลาดังกลาวมา

นับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอื่นท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
(3) กรณีผูขอรับการคัดเลือกท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นท่ี

เริ่มตนจากระดับปฏิบัติการ (สายงานแรกบรรจุโดยใชวุฒิปริญญาตรี หรือ โท เริ่มตนท่ีระดับ 3 หรือ 4

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)  ใหพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของ

บุคคลท่ีจะนํามาพิจารณานับเกื้อกูล โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีจะขอรับการ

คัดเลือก ดังนี้ 
   (3.1) หากลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของบุคคลนั้นเหมือนหรือคลายคลึงกับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือกเกินครึ่งข้ึนไป  ใหนับเปนเวลาที่เกี่ยวของหรือ

เกื้อกูลไดเต็มเวลา 
(3.2) หากลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของบุคคลนั้นเหมือนหรือคลายคลึงกับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือกไมถึงครึ่ง  ใหนับเปนเวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล

ไดไมเกินครึ่งหนึ่ง 
 
 
 
        /(4) การนํา... 
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                   (4) การนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานระดับ

ปฏิบัติงาน (สายงานแรกบรรจุท่ีไมไดใชวุฒิปริญญาตรี เริ่มตนท่ีระดับ 1 หรือ 2 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)  หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่น มานับ

รวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง  ใหนับไดต้ังแตวันท่ีดํารงตําแหนง

ไมตํ่ากวาระดับ 3 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือเทียบเทา และมีคุณวุฒิ

ปริญญาตรีซ่ึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอื่นท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงและประโยชนท่ีทางราชการจะ

ไดรับ ดังนี้ 
                             (4.1) ถาเปนสายงานเจาหนาท่ีบริหารงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานท่ี

จะแตงต้ัง ใหนับเปนระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลไดเต็มเวลา 
                             (4.2) การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ

ปฏิบัติงาน (สายงานแรกบรรจุท่ีไมไดใชวุฒิปริญญาตรี เริ่มตนท่ีระดับ 1 หรือ 2 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)  หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่นใหนับได

ไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 
         (5) ใหนับระยะเวลาของบุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส 

ปตตานี ยะลา สตูล สงขลา เฉพาะพื้นท่ีอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) 

เปนระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงเปนเวลาทวีคูณ (ตามหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 1 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551)   
  (6) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีขอรับการคัดเลือกเพ่ือ

แตงต้ัง จะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

ดังกลาวอยางชัดเจน (คําสั่งกรมสรรพสามิต คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงลงนามโดยท่ีปรึกษา 

รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 1-10) รวมท้ังตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย         
 

  ดังนั้น ในชวงเวลาท่ีขอนําระยะเวลาในสายงานอื่นมาเกื้อกูล ผูขอรับการคัดเลือกจะตอง

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงท่ีจะนํามาใชเปนประโยชนเกื้อกูลกับตําแหนงท่ีขอรับ

การคัดเลือก และตองใหผูบังคับบัญชาในชวงเวลาน้ันๆ ใหการรับรองเอกสารหรือผลการปฏิบัติงานท่ี

นํามาแสดงดวย ท้ังนี้ ผูขอรับการคัดเลือกควรจัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่อง

ระยะเวลาเกื้อกูลตามตารางรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง 
 
 
 
 
 
            /2. การประเมิน… 
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2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล     
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี อ.ก.พ.กรมกําหนด 

โดยแจงใหผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้นดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามแบบประเมิน 
คุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) ผูขอรับการคัดเลือกตองจัดทําเอกสารหมายเลข 1 และ 3 

เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาเบื้องตนท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการ

คัดเลือกโดยตรง (ฝาย/สวน) และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (สํานัก/ศูนย/ภาค/พ้ืนท่ี) จะเปน

ผูประเมินและกําหนดการใหคะแนนในแตละองคประกอบโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผูขอรับการ

คัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมตํ่ากวา 60 คะแนน และผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ มีความเห็นสอดคลอง

กัน จึงจะถือวาผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  
 

3. การเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกบุคคล    
ผลงานท่ีจะนํามาเสนอเพ่ือขอรับการคัดเลือก(เอกสารหมายเลข 3) จะตองอยูใน

เง่ือนไข  ดังนี้ 
1)  เปนผลงานท่ีจัดทํา ข้ึนในระหวาง ท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ี ตํ่ากวาระดับ 

ท่ีจะประเมิน 1 ระดับ (อาจเปนผลงานท่ีตอเนื่องกันมาใน 2 ระดับแลวมาสําเร็จในระดับซ่ึงตํ่ากวาระดับ

ท่ีจะประเมิน) เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอื่น แตอยางนอยตองมีผลงานท่ี

ตํ่ากวา 1 ระดับอยูดวย หากเปนกรณี โอน ยาย บรรจุกลับ สามารถนําผลงานในระหวางท่ีดํารงตําแหนง

ในระดับเดียวกับระดับท่ีขอรับการคัดเลือกมาประเมินได 
2)  ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

หรือ ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
 3)  กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นถึงวาผูเสนอ

ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํา

รับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานน้ัน และจากผูบังคับบัญชาดวย                                 
 4)  ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนแลวจะ

นํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได                      
 5)  การเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือก ตองเสนอผลงานจํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

       5.1) ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น ซ่ึงอาจไมจําเปนตองจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือใช

ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยนํามาสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน การใชแนวคิดเชิงวิชาการหรือขอ

กฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน และนําเสนอในรูปแบบของการเขียนผลงานทางวิชาการ 
       5.2) ผลงานเชิงขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานใน

ตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ังและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต รวมทั้งควรเปน

แนวคิดหรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
          /หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ   1. ผลงาน 2 เรื่องขางตน ใหเสนอในรูปแบบตามแบบเสนอผลงานเพ่ือขอรับการ 
                       คัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3 สวนท่ี 1และ 2) 
                   2. ผลงานเชิงขอเสนอแนวคิดฯ (ผลงานตามขอ 5.2) อาจเปน ผลงานท่ีแสดงถึง

แนวคิดเพ่ือพัฒนางานในผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ผลงานตาม ขอ 

5.1) หรือ เปนผลงานท่ีเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานซ่ึงสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตท่ีไมเกี่ยวเนื่องกับผลงานตามขอ 5.1  

6)  กรณีผูขอรับการคัดเลือกโอน หรือบรรจุกลับมาจากหนวยงานอื่น ผลงานท่ีจะนํามา

เสนอจะตองเปนผลงานท่ีกอประโยชนใหแกกรมสรรพสามิต 
7)  เคาโครงเรื่อง (แบบสรุปผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือก) จะตองมีเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงวาผลการปฏิบัติงานนั้นไดผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของ

หนวยงานท่ีควบคุมดูแล ท้ังนี้เคาโครงเรื่องท่ีจะนํามาเสนอเพื่อขอรับการคัดเลือกตองสําเร็จหรือกําลังจะ

สําเร็จพรอมสงผลงานท่ีสมบูรณไดภายในวันท่ีกรมประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
8)  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาเบื้องตนวาผลงานและเคาโครงเรื่องท่ีผู

ขอรับการคัดเลือกเสนอเปนผลการดําเนินงานท่ีสามารถนํามาพิจารณาเพ่ือขอรับการคัดเลือกได 

 

เม่ือผูขอรับการคัดเลือกไดจัดทําเอกสารหมายเลข 1,2,3 สงสํานักบริหารทรัพยากร

บุคคลแลว กรมจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกโดย

เปดเผยตําแหนงละ 1 คน รวมท้ังช่ือผลงานท่ีจะสงประเมินพรอมท้ังเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงาน

ในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) ใหขาราชการในสังกัดกรมสรรพสามิตได

ทราบท่ัวกันทาง Intranet  (เครือขายกรมสรรพสามิต) หรือ Web Site ท้ังนี้ จะแจงผูไดรับการคัดเลือก
ทราบเพ่ือใหสงผลงานตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด โดยเปดโอกาสใหมีการ

ทักทวงไดภายใน30 วัน นับต้ังแตวันประกาศผลการคัดเลือก  

 

กรณีท่ีมีผูแสดงตนเพื่อทักทวงในเรื่องผลงานซํ้าซอนหรือลอกเลียนผลงาน หากพบวา

กรณี มี มูล  กรมจะดํา เนินการตามหนังสือสํ านักงาน  ก .พ . ท่ี  นร  0707.3/ว  5   ลงวัน ท่ี  

12 เมษายน 2542 แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต  

กรมจะดําเนินการสอบสวนผูทักทวงเพ่ือหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ผลงาน... 
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ผลงานท่ีสงประเมิน 
1. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีอ.ก.พ.กรมแตงต้ัง และผูมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เห็นชอบ

แลว หรือผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  แลวแตกรณี ใหสงผลงาน

ประเมินตามหัวขอเรื่องท่ีไดเสนอไวในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล 

2. ผลงานจํานวน 2 เรื่อง ซ่ึงประกอบดวยผลงานที่เปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาและ

ผลงานเชิงขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน ใหสงตามหัวขอเรื่องท่ีไดเสนอไวในข้ันตอนการคัดเลือก

บุคคล โดยผูจัดทําผลงานควรนําเสนอผลงานในเนื้อหาสาระที่จําเปน สามารถแสดงถึงขอเท็จจริง

เกี่ยวกับสภาพปญหา วิธีการดําเนินการ รวมถึงประโยชนในการนําไปใชใหเกิดผลดีตอกรม จึงจะถือวา

เปนผลงานท่ีถูกตองตามเจตนารมณของก.พ.และกรมสรรพสามิต 

                   3. ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือใชอางอิงและ

ปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นําไปลงใน Intranet หรือลง website เปนตน 
                

การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูขอรับการคัดเลือกท่ีผานการประเมินบุคคลและผลงานแลว  สามารถแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงท่ีขอรับการประเมินได  ต้ังแตวันท่ีสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับผลงานท่ีมีเอกสาร

หลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที  โดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวน

ท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน แตไมกอนวันท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงและหลักเกณฑอื่นท่ี อ.ก.พ.กรมสรรพสามิตกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           /ข. กรณีการ... 
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ข. กรณีการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม 
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะยาย โอน หรือบรรจุกลับ 

สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ

ชํานาญการพิเศษลงมา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังนี้ 
 

คุณสมบัติของบุคคล 

  1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว 
  2. มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ หรือไดรับ

ยกเวนจาก ก.พ. แลว 
 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อการยาย 

  1. ใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกขาราชการกรมสรรพสามิตเปนผูพิจารณา

คัดเลือกในกรณีผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ หรือ

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง และจัดอยูในกลุมตําแหนง

เดียวกัน  
  ท้ังนี้ เม่ือผานการคัดเลือกแลวใหแตงต้ังไดโดยไมตองมีการประเมินผลงาน 
  2. ใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกขาราชการกรมสรรพสามิตเปนผูพิจารณา

คัดเลือกในกรณีผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ หรือ

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง และไมอยูในกลุมตําแหนง

เดียวกัน โดยผูขอรับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก  ดังนี้ 

(1) ขอมูลสวนบุคคล 
  (2) การประเมินคุณลักษณะของบุคคล พรอมท้ังเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะของ

บุคคล ซ่ึงประเมินโดยผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการคัดเลือกโดยตรงและ

ผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา 
  (3) ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป 

(4) การเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือก ตองเสนอผลงาน จํานวน 1 เรื่อง ผลงานท่ี

เปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูนั้น ซ่ึงอาจไมจําเปนตองจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดย

นํามาสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน การใชแนวคิดเชิงวิชาการหรือขอกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน และ

นําเสนอในรูปแบบของการเขียนผลงานทางวิชาการ 
ท้ังนี้ เม่ือผานการคัดเลือกโดยการประเมินผลงานแลวใหแตงต้ังได 

           /หลักเกณฑ... 
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หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อการโอน หรือบรรจุกลับ 
1. ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน

เปนผูพิจารณาคัดเลือก ในกรณีผู ท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี

ประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  และจัดอยู
ในกลุมตําแหนงเดียวกัน  
  ท้ังนี้ เม่ือผานการคัดเลือกแลวใหแตงต้ังไดโดยไมตองมีการประเมินผลงาน 

2. ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาคัดเลือก  ดังนี้ 

      2.1  กรณีผูท่ีไมเคยดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ หรือตําแหนง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะมากอน แตเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับปฏิบัติการ (สายงาน

แรกบรรจุโดยใชวุฒิปริญญาตรี หรือ โท  เริ่มตนท่ีระดับ 3 หรือ 4  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ. 2535) 
2.2  กรณีผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  

หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังแตไมไดจัดอยูในกลุม

ตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงหรือเคย

ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับ

ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับตําแหนงท่ีจะ

แตงต้ัง 
2.3  กรณีอื่น ๆ นอกเหนอืจากท่ีกําหนดไวใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

   ท้ังนี้ ผูขอรับการคัดเลือกในกรณีท่ี 2.1  2.2  หรือ 2.3  จะตองจัดทําเอกสาร

ประกอบการคัดเลือก  ดังนี้ 
(1)  ขอมูลสวนบุคคล 

   (2)  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล พรอมท้ังเหตุผลในการประเมิน

คุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงประเมินโดยผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการ

คัดเลือกโดยตรงและผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง 

หรือเทียบเทา 
   (3) ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป  
   (4) การเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือก ตองเสนอผลงาน จํานวน 2 เรื่อง

ดังนี้ 
 

         4.1) ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนผลสําเร็จของงานท่ี

เกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น ซ่ึงอาจไมจําเปนตองจัดทําผลงานข้ึน

ใหมเพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยนํามาสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน การใชแนวคิดเชิงวิชาการ

หรือขอกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน และนําเสนอในรูปแบบของการเขียนผลงานทางวิชาการ 
            

                    /4.2)... 
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    4.2) ผลงานเชิงขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุง

งานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางาน

ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ังและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต รวมท้ังควรเปน

แนวคิดหรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
หมายเหตุ 1. ผลงาน 2 เรื่องขางตน ใหเสนอในรูปแบบตามแบบเสนอผลงานเพื่อขอรับการ

คัดเลือก 
  2. ผลงานเชิงขอเสนอแนวคิดฯ (ผลงานตามขอ 4.2) อาจเปนผลงานท่ีแสดงถึงแนวคิด

เพ่ือพัฒนางานในผลงานที่เปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ผลงานตาม ขอ 4.1) หรือ 

เปนผลงานท่ีเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ        

กรมสรรพสามิตท่ีไมเกี่ยวเนื่องกับผลงานตามขอ 4.1 
   (5)  กรณีการโอน หรือบรรจุกลับ สามารถนําผลงานในระหวางท่ีดํารงตําแหนง

ในระดับเดียวกับระดับท่ีขอรับการคัดเลือกมาประเมินได โดยผลงานท่ีจะนํามาเสนอจะตองเปนผลงาน 
ท่ีกอประโยชนใหแกกรมสรรพสามิต แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทําผลงานขึ้นใหม

เพ่ือท่ีจะแสดงถึงศักยภาพและความรูความสามารถของบุคคลนั้นก็อาจสั่งใหสงผลงานเพ่ือประเมินตาม

หลักเกณฑการสงผลงานก็ได 
  (6) สําหรับกรณีการโอนและบรรจุกลับ ใหจัดทําแบบเปรียบเทียบหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีเคยดํารงตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานในตําแหนงท่ี

จะรับโอน หรือบรรจุกลับดวย 
   

หลักเกณฑและวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 
ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10       

ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 ตามบทเฉพาะกาล ซ่ึงหาก ก.พ. ไดมีหนังสือเวียนเก่ียวกับการประเมิน

บุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการเม่ือใดแลว ใหถือวาการประเมินบุคคลฯ ตองเปนไป

ตามท่ี ก.พ. กําหนดตอไป 

 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2552 
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              สําเนาถูกตอง                                       (นางสิรินุช  พิศลยบุตร) 
       ลัดดาวัลย  วินิจปรีชากุล                                  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
(นางสาวลัดดาวัลย  วินิจปรีชากุล)                       ประธาน อ.ก.พ.กรมสรรพสามิต 
   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 


