
 
 
 
 

ฉบับท่ี 3/2565 
 

วันน้ี “บอกเล่าเก้าสิบ” จะมาบอกเล่าความคืบหน้าในการบรรจุข้าราชการเพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง 
โดยในวันที่ 1 เมษายน 2565 น้ี กรมได้เรียกบรรจุข้าราชการในต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น จ านวน  82  อัตรา  ต่อจากน้ัน ก็จะมีการเรียกบรรจุข้าราชการ 
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานจากบัญชีผู้สอบแข่งขันที่กรมมีอยู่เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง
เพ่ิมเติม อีกจ านวน  40 อัตรา ทั้งน้ี เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบรูณ์
มากยิ่งขึ้นค่ะ และส าหรับต าแหน่งว่างอื่น ๆ น้ัน กรมก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ ในเบื้องต้น ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่มีต าแหน่งว่างเพ่ือหาแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ต าแหน่งที่กรมมีอยู่เพ่ือน าไปใช้เพ่ือบรรจุในต าแหน่งว่างอื่น และต่อจากน้ัน หากพบว่ายังขาดอัตราก าลังอยู ่
ก็จะมีการพิจารณาเรื่องการรับโอนข้าราชการเพ่ือทดแทนต าแหน่งว่างที่ขาดแคลนเพ่ิมเติมอีกต่อไปค่ะ 

 

ในขณะน้ี อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ “ประเภททั่วไป” และเรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ “ประเภทวิชาการ” ที่ออกตาม     
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย โอน หรือเลื่อนข้าราชการที่ออกมาใหม่ ซึ่งประกาศ อ.ก.พ. ดังกล่าว มีความส าคัญ 
ทั้งต่อการด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการที่กรมสรรพสามิตจะต้องด าเนินการ 
และมีความส าคัญต่อเพ่ือนข้าราชการเพ่ือเป็นข้อมูลของเส้นทางและความก้าวหน้าในอาชีพราชการ  
โดย “บอกเล่าเก้าสิบ” ได้จัดท า Flow chart สรุปรายละเอียดที่ส าคัญของประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต 
แนบมาพร้อมน้ี เพ่ือให้ทุกท่านได้เห็นภาพคร่าว ๆ ของการย้าย การโอน และการเลื่อนกันค่ะ ส าหรับ
รายละเอียดต่าง ๆ สามารถอ่านจากประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ฉบับเต็ม ที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว 
ซึ่งต่อจากน้ี กรมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในแต่ละประเภท และส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะเร่งด าเนินการในกระบวนการคัดเลือกข้าราชการในต าแหน่งเชี่ยวชาญ และช านาญการพิเศษโดยเร็วต่อไปคะ่ 

 

ฉบับน้ี ขอบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันเพียงเท่านี้ก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 
 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
31 มีนาคม 2565 



 

 

                                                                                                                

                                                                                                                           การย้าย/โอน/เลื่อน ต้องด ารงต าแหน่งในปัจจุบันอย่างน้อย 1 ปี 

 

   

สรุปหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตาม ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 

ประเภททั่วไป 
ต้องมีคุณสมบัติ : 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

การย้าย 
 

ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน/ 

อาวุโส 
กลุ่มเดียวกัน 

 

ช านาญงาน/ 
อาวุโส 

ต่างกลุ่ม 
 

วิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน  
ที่นั่งรักษาการ     
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
จ านวน 1 เรื่อง 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 80% 

 
ช านาญงาน 

 
อาวุโส 

สมัครได้ไม่เกิน  
3 เลขที่ต าแหน่ง 

วิธีการประเมิน 
ผลงานการ
ปฏิบัติงาน 
ย้อนหลัง 1 เรื่อง  
และเป็นผลงาน 
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 

สอบสัมภาษณ ์

เกณฑ์การตัดสิน  
ได้คะแนนสูงสุดในแต่
ละ เลขที่ต าแหน่งและ
ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 80% 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 80% 

การโอน 
 

 

การเลื่อน 
 

 

ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 
กลุ่มเดียวกัน 
 

 
ช านาญงาน 

ต่างกลุ่ม 
 

วิธีการประเมิน 
ผลงานเชิง
ข้อเสนอแนวคิด 
ซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจกรม 
จ านวน 1 เรื่อง 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 80% 

วิธีการประเมิน 
ผลงานการ
ปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 เรื่อง 
และเป็นผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 
2 ปี 

ย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง        

ท่ีต่ ากว่าเดิม 
 

โอนมาด ารง
ต าแหน่ง        

ท่ีต่ ากว่าเดิม 
 

โอนมาด ารง
ต าแหน่ง        

สูงกว่าเดิม 
 

ให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์
การเลื่อน 

ให้เป็นตาม   
หลักเกณฑ์
การย้าย 



กระทรวงการคลัง 
พิจารณาผลงาน 

 

 

 

                                                                                                                        
                                                                                                                         การย้าย/โอน/เลือ่น ต้องด ารงต าแหน่งในปัจจุบันอย่างน้อย 1 ปี 

 

 

 

สรุปหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตาม ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 

ประเภทวิชาการ 
ต้อมมีคุณสมบัติ : 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

การย้าย 
 

ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มเดียวกัน 

 

ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 
ต่างกลุ่ม 

 

วิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน  
ที่นั่งรักษาการ     
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
จ านวน 1 เรื่อง 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 80% 

ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ 

ช านาญการพิเศษ 

สมัครได้ไม่เกิน  
3 เลขที่ต าแหน่ง 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 80% 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 80% 

เช่ียวชาญ 

        ผลงาน 
ตามว 25/2564  
และท่ีกระทรวงก าหนด 

ประกาศผูผ้า่น 
การประเมนิบุคคล 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนนสูงสุด
และไม่ต่ ากว่า 80% 

การโอน 
 

 

การเลื่อน 
 

 

ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มเดียวกัน 

 

ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 
ต่างกลุ่ม 

 

วิธีการประเมิน 
ผลงานเชิงข้อเสนอ
แนวคิด ซึ่งสอดคล้อง
กับภารกิจกรม จ านวน 
1 เรื่อง 

 

           ผลงาน 
1. ผลงานการปฏิบัติงาน 
    จ านวน 1 เรื่อง 
2. ผลงานตามแนวคิด  
    จ านวน 1 เรื่อง 

ผู้ประสงค์เข้ารับ     
การประเมิน ต้องเคย
ด ารงต าแหน่งที่จะขอ
ประเมินอย่างน้อย 1 ปี  
 

1.วิชาการ
ไปวิชาการ 

2. ท่ัวไปเคยเป็นวิชาการ 
(แล้วแต่กรณีย้าย/เลื่อน) 

3. ทั่วไปไม่เคยเปน็วิชาการ 
(ตาม ก.พ. ก าหนด) 

1.วิชาการ
ไปวิชาการ 

2. ทั่วไปไมเ่คย
เปน็วิชาการ 

ประเมินบุคคล 
ตามองค์ประกอบ 

ประเมินบุคคล 
ตามองค์ประกอบ และ 

สอบสัมภาษณ์ 

ประเมินบุคคล      
ตามองค์ประกอบ 

ประกาศผูผ้า่น 
การประเมนิบุคคล 

ประกาศผูผ้า่น 
การประเมนิบุคคล 

ต าแหน่งควบ 

           ผลงาน 
1. ผลงานการปฏิบัติงาน 
    จ านวน 1 เรื่อง 
2. ผลงานตามแนวคิด  
    จ านวน 1 เรื่อง 

ต าแหน่งว่าง 

เกณฑ์การตัดสิน  
ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 80% 

ว่างอื่น 
(เกษียณ/ลาออก) 


