หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงวันที่
มิถุนายน 2562)
------------------------------------------หลักการ
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับ
ชานาญการพิเศษ จะต้องดาเนิ นการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ โดยให้
คานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
1. ผู้มีอานาจในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
1.1 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
1.1.1 กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ (ตาแหน่งที่เริ่ มจากระดับ
บรรจุ) และมีคนครองอยู่ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
1.1.2 กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ หรือ ระดับ ชานาญการ
พิเศษ (ไม่ใช่ตาแหน่งที่เริ่มจากระดับบรรจุ) และการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งว่างทุกกรณี ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเสนออธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการต่อไป
1.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย รับโอน หรือบรรจุกลับ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ให้ดาเนินการดังนี้
1.2.1 กรณีคัดเลือกผู้ที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับ
เดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและจัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกลุ่มไว้
โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
1.2.2 กรณีคัดเลือกผู้ที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับตาแหน่งที่
จะแต่งตั้ง แต่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก แล้วเสนออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณาแต่งตั้ง
1.2.3 กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน 1.2.1 และ 1.2.2 ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก แล้วให้ ส่งผลงานเพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกาหนด
2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว
10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
2.3 ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่ สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่เกิน
1 ระดับ
2.4 มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กาหนด
ก. กรณี...

-2ก. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
(1) จะต้องดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่ระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณานาระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ ยวข้องหรือเกื้อกูล
กับ สายงานที่จ ะแต่งตั้ง หรื อระยะเวลาการปฏิบัติห น้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวมเป็ นระยะเวลา
การดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ 1 ปีได้ โดยให้นับได้เฉพาะการดารงตาแหน่งหรือเคยดารง
ตาแหน่งหรื อปฏิบัติห น้าที่ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3 หรือระดับ 4) หรือสายงาน
ที่เทียบเท่า กรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น และขณะนาเวลาดังกล่าวมานับ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(2) การพิจารณานาระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้ อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารง
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้พิจารณาระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ระดับ 3 หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการแต่ละราย และประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รั บ และให้นั บ เป็ นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งได้ตาม
ข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เว้นแต่การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ
1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่นามานับ
(3) กรณีการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง จะต้อง
มีคาสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตาแหน่ง หรือคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน
รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย
(4) การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (2)–(3)
ให้ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณา
ข. กรณีย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับไม่สูงกว่าเดิม
- มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามมาตรฐานก าหนด
ตาแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
- กรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการให้
อ.ก.พ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา
ขั้น ต่าในการดารงตาแหน่ งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่ งตั้งตามคุณ วุฒิ ของบุคคลและร ะดั บ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
3. หลักเกณฑ์การประเมินในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
3.1 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
(เฉพาะตาแหน่งเลขที่ตามที่กาหนด) ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.1.1 คุณสมบัติของบุคคล (10 คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัวจาก ก.พ. 7
ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน ประสบการณ์ในการทางาน โดยขั้นตอนในส่วนนี้ให้ผู้ที่จ ะ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกรายละเอียด และให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบ
3.1.2 สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (10 คะแนน)
3.1.3...

-33.1.3 คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล (15 คะแนน) ประกอบด้ ว ย ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย การพัฒนา
ตนเอง ความเสียสละ การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่จะเข้า
รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นผู้ประเมิน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับเป็นผู้ ให้ความเห็น และต้องได้
คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.1.4 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (25 คะแนน) พิจารณาจากลักษณะงานที่ผ่านมา
มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
3.1.5 เอกสารเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมินอย่างน้อย 1 เรื่อง
(20 คะแนน)
3.1.6 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน จานวน 1 เรื่อง (20 คะแนน)
3.2 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ นอกเหนือจาก
ตาแหน่งตามข้อ 3.1 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.2.1 คุณสมบัติของบุคคล (10 คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัวจาก ก.พ.7
ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน ประสบการณ์ในการทางาน โดยขั้นตอนในส่วนนี้ให้ผู้ที่จะ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกรายละเอียด และให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบ
3.2.2 สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (10 คะแนน)
3.2.3 คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล (10 คะแนน) ประกอบด้ ว ย ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย การพัฒนา
ตนเอง ความเสียสละ การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่จะเข้า
รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นผู้ประเมิน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับเป็นผู้ ให้ความเห็น และต้องได้
คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.2.4 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (15 คะแนน) พิจารณาจากลักษณะงานที่ผ่านมา
มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
3.2.5 เอกสารเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมินอย่างน้อย 1 เรื่อง
(30 คะแนน)
3.2.6 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน จานวน 1 เรื่อง (25 คะแนน)
3.3 การคัดเลือกบุคคลกรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ
และการโอนหรือบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงขึ้นกว่าเดิม
3.3.1 กรณีดารงหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรือตาแหน่งเทียบเท่าใน
ระดับและสายงานเดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือไม่ใช่สายงานเดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งแต่จัดอยู่
ในกลุ่มเดียวกันตามที่จัดกลุ่มไว้โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับโดย
ไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน
3.3.2 กรณีดารงหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง การคัดเลือกให้พิจารณาคัดเลือกและประเมิน
บุคคล โดยพิจารณาจากข้อมูลบุคคลและผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และพิจารณาจากลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยไม่ต้องจัดทาผลงานขึ้นใหม่
ทั้งนี้...

-4ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณาเห็น
แล้วว่า ควรจะต้องให้จัดทาผลงานขึ้นใหม่ เพื่อที่จะแสดงถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น
ก็อาจสั่งให้ส่งผลงานหรือประเมินตามหลักเกณฑ์การส่งผลงาน
3.3.3 กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน 3.2.1 และ 3.2.2 ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแล้วให้ส่งผลงานเพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกาหนด
3.4 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่ละกรณีให้จัดส่งเอกสารตามแบบที่กาหนด
3.4.1 กรณีเลื่อนระดับสูงขึน้
(1) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสาร 1)
(2) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสาร 2)
(3) สรุปผลงานย้อนหลัง 3 ปี (เอกสาร 3)
(4) ผลงานที่เป็นผลการดาเนินการที่ผ่านมา
ที่จะส่งเข้ารับการประเมิน (เอกสาร 4)
(5) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสาร 5)
3.4.2 กรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนหรือ
บรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมให้ใช้แบบการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ
สาหรับผู้ที่ไม่เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ และจะย้าย โอน หรือบรรจุ
กลับในตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้ยื่นเอกสาร 3 และ 4 เพิ่มเติมด้วย
3.4.3 กรณีที่มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานตามคุณวุฒิ และ
ระดับที่จะแต่งตั้งไม่ครบตามกาหนด ให้เขียนลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงขณะดารงตาแหน่งอื่นซึ่งมีลักษณะงานที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง เพื่อนามานับเกื้อกูลเพิ่มเติมด้วย
4. เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือก
4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 คน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
4.2 กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุด ตามแนวทาง
การจัดลาดับอาวุโสที่ ก.พ. กาหนด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ประกอบด้วยระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง
ในระดับปัจจุบัน เงินเดือน อายุราชการ และอายุตัว)
4.3 ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการเลื่อนระดับสูงขึ้นตาแหน่งละ 1 คน
รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้ าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงาน ตลอดจนข้อเสนอแนวคิดในการ
ปรับปรุง/พัฒนางาน โดยให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายในเวลา 30 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
5.1 ผู้ที่จะส่งผลงานประเมินกรณีการเลื่อนระดับสูงขึ้น ได้จะต้องผ่านการคัดเลือกบุคคล
ก่อน โดยต้องส่งผลงานที่เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล แต่ถ้าผลงานที่ส่งประเมิน
ไม่ใช่ผลงานที่เสนอไว้ในตอนคัดเลือกบุคคลต้องมีการคัดเลือกใหม่
5.2 ผลงาน…

-55.2 ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วย
(1) ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา หรือเป็นผลสาเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้อง
มีการจัดทาผลงานขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยให้นาเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะห์ถึง
ผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความชานาญของบุคคล สามารถระบุผลสาเร็จของงานหรือ
ประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิด
ที่สามารถนาไปปฏิบัติ ได้จริง และมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ จานวน 1 เรื่อง
(2) ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรเป็นแนวคิดวิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทาในอนาคต เพื่อพัฒนางานในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
(3) ลักษณะของผลงานที่ส่งประเมินต้องอยู่ในเงื่อนไข และลักษณะของผลงานของ
ตาแหน่งในแต่ละระดับ ตามเอกสารแนบท้าย 2.2 ของหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่
15 กัน ยายน 2548 และหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลสายงานต่างๆ ที่ อ.ก.พ.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่งตั้งกาหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5.3 ให้คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลของแต่ละสายงานกาหนดเงื่อนไข ขอบเขต
มาตรฐานของผลงานแต่ละสายงาน และแต่ละระดับ ตามที่เห็นสมควรตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
5.4 กรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนหรือบรรจุกลับ
พนั กงานหรื อข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ให้พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้
- กรณีดารงหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิช าการในระดับเดียวกันกับตาแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง
(1) ถ้าตาแหน่งในสายงานที่ดารงอยู่ในปัจจุบันและสายงานที่จะแต่งตั้งเป็นสายงาน
ที่จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน หรือสายงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันแต่อยู่ในระดับเดียวกันให้แต่งตั้ง
ได้ โดยไม่ต้องประเมินผลงาน
(2) ถ้าเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น และเป็นผู้ดารงหรือเคยดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือตาแหน่งเทียบเท่าในระดับเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาแล้ว เมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้ส่งข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง จานวน 1 เรื่อง
6. กรณีมีผู้ทักท้วงผลการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลกรณีที่มีการทักท้วงผลการคัดเลือก หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลให้คณะกรรมการรายงานอธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ
การประเมินบุคคล แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้รายงาน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดาเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดาเนินการตามที่เห็นสมควร
7. หลักเกณฑ์อื่นๆ
ให้ ใช้ห ลั กเกณฑ์นี้ ส าหรับการคัดเลื อกเพื่อเลื่ อน ย้าย โอน หรือ บรรจุกลั บข้าราชการ
พลเรือนสามัญ และโอนหรือบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถื อปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หรือที่ ก.พ. จะกาหนดเพิ่มเติม
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