สําเนาคู่ฉบับ
ประกาศ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคลเพือแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
-----------------------ด้ วย ก.พ.ได้ จัดตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญเข้ าประเภทตําแหน่ง สายงานและระดับ
ตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตั'งแต่วันที 11 ธันวาคม 2551 และ
อยู่ระหว่างที ก.พ.ยังมิได้ กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพือแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ มาใช้ บังคับ
ฉะนั'น อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร 1006/ว 10 ลงวันที 15 กันยายน
2548 ที นร 1006/ว 12 ลงวั นที 11 ธันวาคม 2551 และ ที นร 1011/ว 13 ลงวั น ที 11 ธันวาคม
2551 ประกอบกั บ มติ อ.ก.พ.สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเทียวและกี ฬ าในคราวประชุ ม ครั' ง ที
3-1/2552 เมื อวั น ที 25 กั น ยายน 2552 จึ ง ให้ ย กเลิ ก ประกาศ อ.ก.พ.สํา นั ก งานปลั ด กระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา ลงวันที 8 ธันวาคม 2548 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพือแต่งตั'งให้
ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททัวไป) และตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตํา แหน่ ง ระดั บ 8 ลงมา สั ง กั ด สํา นั ก งานรั ฐ มนตรี และสํา นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา และ ให้ ใช้ ประกาศ อ.ก.พ.สํานักงานปลั ดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เรื อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื อแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา ฉบับนี'แทน
1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
การคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ ารับการประเมินผลงาน แบ่งได้ เป็ น 2 กรณี คือ
ก. กรณีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ ารั บการประเมินเพื อเลือนขึ'นแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่ ง
ในระดับทีสูงขึ'น
ข. กรณีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ ารั บการประเมินเพือย้ าย โอน หรือบรรจุ กลับ เพื อ
แต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีไม่สงู กว่าเดิม
ทั'งนี' กรณีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ ารับการประเมินเพือเลือนขึ'นแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิ เศษ (ปฏิบัติหน้ าทีท่องเทียวและกีฬาจังหวัด) ให้ ดาํ เนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬากําหนดตามประกาศที
เกียวข้ อง
ก) การคัดเลือก...

-2ก) การคัดเลือกบุ คคลทีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพือเลือนขึ นแต่ งตังให้ดํารงตํ าแหน่งในระดับ
ทีสูงขึน
- ให้ คัดเลือกเพือเลือนขึนแต่งตังให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงกว่าระดับตําแหน่งทีผ้ ูนัน
ดํารงอยู่ ไม่เกิน 1 ระดับ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี
1) กรณีการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งที ก.พ.กําหนด เป็ นตําแหน่งทีปรับระดับสูงขึนได้
จากระดับ เริ มต้นของสายงาน และมีผูค้ รองตํา แหน่งอยู่ แล้ว เช่ น ตํา แหน่ง นักทรัพยากรบุ ค คล
ปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ ชํ า นาญการ ตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ ชํ า นาญการ ตํ า แหน่ ง นัก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการหรือชํานาญการ เป็ นต้น ให้ดําเนินการตามขันตอน ดังนี
1.1) ให้ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลสํา รวจข้ อ มู ล ผู้ ที มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที
อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬากําหนด ปี งบประมาณละ 2 ครัง ดังนี
- ครังที 1
ภายในเดือนตุลาคม
- ครังที 2
ภายในเดือนเมษายน
1.2) แจ้ งรายชือผู้ทีมีคุณสมบัติครบถ้ วน ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาระดับกลุ่ม/สํานัก/
ศูนย์/สํานักงานของผู้นัน ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามองค์ประกอบที อ.ก.พ.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬากําหนด และระบุเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกล่ าว และส่ง
ผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา คือ
- ผลการปฏิบัติงานย้ อนหลัง 3 ปี
- ชือผลงานทีจะส่งประเมิน พร้ อมทังเค้ าโครงเรือง โดยระบุสัดส่วน
ผลงานในส่วนทีตนเองปฏิบัตและรายชื
ิ
อผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ ามี)
1.3) กลุ่ มบริ หารงานบุ คคลรวบรวมข้ อ มู ลเสนอปลั ดกระทรวงการท่อ งเทีย ว
และกีฬา หรือผู้ทปี ลัดกระทรวงฯ มอบหมาย เป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ ารับการประเมินผลงาน
ตามหลักเกณฑ์ที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬากําหนด หรือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา หรื อผู้ ทีได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้ พิจารณาคัดเลือกบุ คคลทีจะเข้ ารั บการ
ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬากําหนด เพือแต่งตัง
ให้ ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าวในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี
1.4) ประกาศรายชื อผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กพร้ อ มชื อผลงานทีเ สนอเข้ า รั บ การ
ประเมิน โดยเปิ ดโอกาสให้ ทกั ท้ วงได้ ภายใน 30 วัน นับตังแต่วันประกาศ
1.5) แจ้ งผู้ได้ รับการคัดเลือกทราบ และให้ ส่งผลงาน จํานวน 5 ชุ ด หรื อตาม
เงือนไขทีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ หากไม่ส่งผลงานภายใน
กําหนดให้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาแต่งตัง
เป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยชีขาดในกรณีดังกล่าว

2) กรณีการแต่งตัง...

-32) กรณี การแต่ งตังให้ดํา รงตํ า แหน่ งที ไม่ ใ ช่ ตํ า แหน่ งตามข้อ 1 เช่ น ตํ า แหน่ ง
นักทรัพยากรบุคคลชํ านาญการพิเศษ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ในราชการบริหารส่ วนกลางและไม่ได้ปฏิ บตั ิหน้าที
ท่องเทียวและกีฬาจังหวัด) เป็ นต้น และกรณีการแต่ งตังให้ดํารงตําแหน่งว่างทุกกรณี ให้ดําเนินการ
ตามขันตอนดังนี
2.1) ให้ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลสํา รวจข้ อ มู ล ผู้ ที มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที
อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬากําหนด
2.1.1) กรณีตาํ แหน่งทีมีคนครอง ปี งบประมาณละ 2 ครัง
- ครังที 1
ภายในเดือนตุลาคม
- ครังที 2
ภายในเดือนเมษายน
2.1.2) กรณีตาํ แหน่งว่าง ให้ ดาํ เนินการเมือมีตาํ แหน่งว่างลงในทุกกรณี
2.2) ให้ ประกาศรั บสมัครคัดเลือกเพื อให้ ผ้ ูทีมีคุณสมบั ติครบถ้ วนสมัครเข้ ารั บ
การคั ดเลื อก โดยให้ ผ้ ู บังคั บบั ญ ชาระดับ กลุ่ ม/สํานั ก/ศู น ย์/สํานั ก งานของผู้ นัน ดําเนิ นการประเมิ น
คุณลักษณะของบุคคลตามองค์ประกอบที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬากําหนด
พร้ อมทังระบุเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกล่าว
2.3) ให้ ผ้ ูทมีี คุณสมบัติดังกล่าวหรือกรณีผ้ ูสมัครเข้ ารับการคัดเลือก (ตําแหน่งว่าง)
ส่ งผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ คคล ผ่ า นผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลํา ดั บ ชั น พร้ อ มทังเอกสารประกอบการ
พิจารณา คือ
2.3.1) ผลการปฏิบัติงานย้ อนหลัง 3 ปี
2.3.2) ชือผลงานทีจะส่งประเมิน พร้ อมทังเค้ าโครงเรือง โดยระบุสัดส่วน
ผลงานในส่วนทีตนเองปฏิบัตและรายชื
ิ
อผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ ามี)
2.4) กลุ่ มบริ หารงานบุ คคลรวบรวมข้ อมู ลเสนอคณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคล
ที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาแต่งตังเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีสมัครเข้ ารับ
การประเมินผลงานตําแหน่งละ 1 คน
2.5) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพร้ อมเหตุผล เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ หรือเสนอรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาให้ ความเห็นชอบในกรณีการ
คัดเลือกบุคคลเพือแต่งตังให้ ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าวในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี
2.6) ประกาศรายชื อผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กพร้ อ มชื อผลงานทีเ สนอเข้ า รั บ การ
ประเมิน โดยเปิ ดโอกาสให้ ทกั ท้ วงได้ ภายใน 30 วัน นับตังแต่วันประกาศ
2.7) แจ้ งผู้ได้ รับการคัดเลือกทราบ และให้ ส่งผลงาน จํานวน 5 ชุ ด หรื อตาม
เงือนไขทีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ หากไม่ส่งผลงานภายใน
กําหนด ให้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาแต่งตัง
เป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยชีขาดในกรณีดังกล่าว
ในกรณีทตี ้ องพิจารณา...

-4ในกรณีทีต้ องพิ จารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื องระยะเวลาขั'นตําในการดํารงตําแหน่ ง
หรื อเคยดํารงตําแหน่ งในสายงานทีจะแต่งตั'ง หรื อสายงานอืนทีเกียวข้ อง หรื อเกื'อกูลกับ สายงานทีจะ
แต่งตั'ง หรือกรณีมีผ้ ูทกั ท้ วง ให้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียว
และกีฬาแต่งตั'ง เป็ นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที ก.พ.กําหนด
ข) กรณีการคัดเลือกบุคคลที"จะเข้ารับการประเมินผลงานเพือ" ย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพือ" แต่งตั,ง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับทีไ" ม่สูงกว่าเดิม
การคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ให้ ดาํ เนินการตามขั'นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับการคัดเลือก
บุคคลทีจะเข้ ารับการประเมินผลงานเพือเลือนขึ'นแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่ งตามข้ อ 2 (กรณีการแต่งตั'งให้
ดํารงตําแหน่งทีไม่ปรับระดับสูงขึ'นจากระดับเริมต้ นของสายงาน เช่น ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การพิ เศษ ตําแหน่ งนั กวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ชํา นาญการพิ เ ศษ ตําแหน่ งนั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน
ชํานาญการพิ เศษ ในราชการบริ หารส่วนกลางและไม่ได้ ปฏิบัติหน้ าทีท่องเทียวและกีฬาจังหวัด เป็ นต้ น)
และกรณีการแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่งว่างทุกกรณี

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื"อเลือ" นขึ, นแต่งตั,งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที"
สูงขึ, น
1. ผลงานทีส" ่งประเมิน
1.1) ให้ ผ้ ูทได้
ี รับการคัดเลือก ส่งผลงานประเมินตามหัวข้ อเรืองทีได้ รับอนุ มัติใน
ขั'นตอนการคัดเลือกบุคคล
1.2) ผลงานทีส่งประเมินจะต้ องประกอบด้ วยผลงานทีเกิดจากงานในหน้ าทีความ
รับผิดชอบและข้ อเสนอแนวคิดเพือพัฒนางาน ดังนี'
1.2.1) ผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่านมาเป็ นผลสําเร็จของงาน
ทีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่ งหน้ าทีความรั บผิดชอบของผู้ น'ัน ซึ งอาจไม่จําเป็ นต้ องมีการจัดทํา
ผลงานขึ'นใหม่เพือใช้ ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยให้ นาํ เสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะห์ถึงผลที
เกิดขึ'น แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือ
ประโยชน์ทีเกิดจากผลงานดังกล่ าว หรือการนําผลงานไปใช้ เพือแก้ ไขปั ญหางานหรื อใช้ เสริมยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน โดยมิใช่เป็ นเพียงการรวบรวมผลงานย้ อนหลัง
1.2.2) ข้ อเสนอแนวคิด วิธีการ เพือพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ'น ควรเป็ นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงานทีจะทําในอนาคต เพือพัฒนางานในตําแหน่ง
ทีจะได้ รับการแต่ งตั'ง และสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน รวมทั'งควรเป็ นแนวคิดหรื อ
แผนงานทีสามารถนําไปปฏิบัติได้ จริง และสามารถติดตามผลภายหลังการแต่งตั'งได้ ด้วย
1.3) ให้ มีการเปิ ดเผยผลงานต่อสาธารณะ เพื อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้
อ้ างอิงและป้ องกันการลอกเลียนผลงาน

/ 2. รูปแบบการเสนอผลงาน...

-52. รูปแบบการเสนอผลงาน
2.1) ผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่านมา
ให้ สรุปสาระสําคัญของผลงาน ขั'นตอนทีได้ ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที
ใช้ ในการปฏิบัติงาน หรื อแนวคิดทางวิชาการ หรื อข้ อกฎหมายทีใช้ ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ถึงผลที
เกิดขึ'น หรือประโยชน์ทเกิ
ี ดจากผลงานดังกล่าว หรือการนําผลงานไปใช้ เพื อแก้ ไขปั ญหาในงานทีปฏิบัติ
หรือของหน่วยงาน หรือเพือพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ปั ญหา อุปสรรคทีเกิดขึ'น และข้ อเสนอแนะเพิมเติม
รายละเอี ยดตามแบบขอรับการประเมินบุ คคลเพื"อแต่ งตั,งให้ดํารงตําแหน่งฯ ส่ วนที" 5.1 แนบท้าย
ประกาศ
2.2) ข้ อเสนอแนวคิด/วิธีการเพือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ'น
ให้ นาํ เสนอในรูปของงาน/โครงการหรื อกิจกรรมทีจะดําเนินการ และ
กําหนดตัวชี'วัดความสําเร็จไว้ ด้วย รายละเอี ยดตามแบบขอรับการประเมินบุ คคลเพือ" แต่ งตั,งให้ดํารง
ตําแหน่งฯ ส่วนที" 5.2 แนบท้ายประกาศ
3. ผลงานทีจ" ะนํามาประเมิน จะต้องอยู่ในเงือ" นไข ดังนี,
3.1) เป็ นผลงานทีจัดทําขึ'นในระหว่างทีดํารงตําแหน่งในระดับทีตํากว่าระดับทีจะ
ประเมิน 1 ระดับ เว้ นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเป็ นอย่างอืน แต่อย่างน้ อยจะต้ องมี
ผลงานทีตํากว่า 1 ระดับอยู่ด้วย
3.2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ทเป็
ี นส่วนหนึงของการศึกษาเพือขอรั บ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็ นส่วนหนึงของการฝึ กอบรม
3.3) กรณีทเป็
ี นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้ องแสดงให้ เห็นว่าผู้เสนอ
ผลงานประเมินได้ มีส่วนร่ วมในการจัดทํา หรื อผลิตผลงานในส่วนใด หรื อเป็ นสัดส่วนเท่าใด และมี
คํารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั'น และจากผู้บังคับบัญชาด้ วย
3.4) ผลงานทีนํามาใช้ ประเมินเพื อเลือนขึ'นแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่ งในระดับที
สูงขึ'นแล้ ว จะนํามาเสนอให้ ประเมินเพือเลือนขึ'นแต่งตั'งในระดับทีสูงขึ'นอีกไม่ได้
3.5) แนวคิดเพือการพัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ'น ต้ องเป็ นแนวคิดทีจะ
พัฒนางานในตําแหน่ งทีจะได้ รับการแต่งตั'ง และมีการกําหนดตัวชี'วัดความสําเร็จของระยะเวลาของการ
ดําเนินงานไว้ ด้วย
3.6) จํานวนผลงานและข้ อเสนอแนวคิดเพือพัฒนางานให้ ส่ง จํานวน 5 ชุด
3.7) อืน ๆ ตามทีเห็นสมควร

4. ลักษณะของผลงาน...

-64. ลักษณะของผลงาน โดยมีลักษณะ คุณภาพและความยากง่ายของแต่ละระดับดังนี'
4.1) ตําแหน่งระดับชํานาญการ
4.1.1 ขอบเขตของผลงาน
เป็ นผลการปฏิบัติงานและหรื อผลสําเร็จของงานทีเกิดจากงาน
ในหน้ าทีความรับผิดชอบของตําแหน่ง และแนวคิดหรือแผนงานทีจะดําเนินการในอนาคตทีเป็ นการพัฒนา
งานในตําแหน่งทีจะได้ รับการแต่งตั'ง
4.1.2 คุณภาพของผลงาน
มีคุณภาพของผลงานทีเชือถือได้
4.1.3 ความยุ่งยากซับซ้ อนของผลงาน
ใช้ หลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานทีมีความยุ่งยากมาก
จําเป็ นต้ องมีการตัดสินใจ หรือแก้ ปัญหาในงานทีปฏิบัติด้วยตนเองได้
4.1.4 ประโยชน์ของผลงาน
เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือต่อความก้ าวหน้ า
ทางราชการ หรือการปฏิบัติงานทีเกียวข้ อง สามารถช่วยเสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้ เป็ นอย่างดี
4.1.5 ความรู้ความชํานาญการและประสบการณ์
มีความรู้ ความชํานาญงาน และประสบการณ์ทสามารถปฏิ
ี
บัติงาน
ในความรับผิดชอบด้ วยตนเองได้ เป็ นทียอมรับในงานนั'น ๆ
4.2 ตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ
4.2.1 ขอบเขตของผลงาน
เป็ นผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลสํา เร็ จ ของงานที เกิ ด จากงาน
ในหน้ าทีความรับผิดชอบของตําแหน่ง และแนวคิดหรือแผนงานทีจะดําเนินการในอนาคต ทีเป็ นการพัฒนา
งานในตําแหน่งทีจะได้ รับการแต่งตั'ง
4.2.2 คุณภาพของผลงาน
มีคุณภาพของผลงานดีมาก
4.2.3 ความยุ่งยากซับซ้ อนของผลงาน
ใช้ หลั ก วิ ช าการเฉพาะทางหรื อ หลั ก วิ ช าชี พ เฉพาะด้ า นในการ
ปฏิบัติงานทีมีความยุ่งยากมากเป็ นพิ เศษ จําเป็ นต้ องมีการตัดสินใจ หรื อแก้ ปัญหาในงานทีปฏิบัติเป็ น
ประจํา
4.2.4 ประโยชน์ของผลงาน
เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการหรื อประชาชน หรื อประเทศชาติ
หรื อต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ หรื อในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรื อการพั ฒนาการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมาก

4.2.5 ความรู้ความชํานาญ...

-74.2.5 ความรู้ความชํานาญงานและประสบการณ์
มีความรู้ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็ นพิเศษ
เป็ นทียอมรับในระดับกอง/สํานัก หรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะด้ านนั'น ๆ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพือ" ย้าย โอน หรือบรรจุกลับ
การประเมินผลงานเพือย้ าย โอน หรื อบรรจุ กลับ เพือแต่งตั'งให้ ดาํ รงตําแหน่ งในระดับ
ทีไม่สงู กว่าเดิม ให้ ดาํ เนินการใน 3 กรณี ดังต่อไปนี'
1. กรณีผ้ ูทไม่
ี เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ เมือผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการ
ทีคณะกรรมการคั ดเลื อ กบุ คคลกํา หนดแล้ ว ให้ ส่งผลงานเพื อประเมิ นตามหลั ก เกณฑ์แ ละเงือนไขที
คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด
2. กรณีผ้ ู ทีดํารงตําแหน่ งหรื อเคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิ ชาการในระดับเดียวกันกับ
ตําแหน่งทีจะแต่งตั'ง และจัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกันตามทีกรมเจ้ าสังกัดได้ จัดกลุ่มไว้ โดยความเห็นชอบ
ของ ก.พ. เมือผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามทีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกําหนดแล้ ว ให้ แต่งตั'งได้ โดย
ไม่ต้องมีการประเมินผลงาน
3. กรณีทนอกเหนื
ี
อจากข้ อ 1 และ 2 เช่น การแต่งตั'งผู้ทดํี ารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับตําแหน่งทีจะแต่งตั'ง แต่ไม่ได้ จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน
หรือกรณีเป็ นพนักงานหรือข้ าราชการตามกฎหมายอืนที ก.พ.กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร
1006/ว 10 ลงวันที 30 กันยายน 2546 หรือทีจะกําหนดต่อไป ซึงเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันจากหน่วยงานอืนมาแล้ ว ให้ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทียวและกีฬา หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณา
จากข้ อมูลบุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานทีผ่านมา และพิจารณาจากลักษณะงานทีปฏิบัติ รวมทั'ง
ประโยชน์ททางราชการจะได้
ี
รับตามรูปแบบทีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกําหนด โดยอาจไม่ต้องจัดทํา
ผลงานขึ'นใหม่ แต่หากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาแล้ วเห็นว่าควรจะต้ องให้ จัดทําผลงานขึ'นใหม่
เพือทีจะแสดงถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคคลนั'น ก็อาจสังให้ ส่งผลงานเพือประเมินตาม
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเช่นเดียวกับข้ อ 1

4. องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ด้านคุณสมบัติของบุคคลทีเ" ข้ารับการคัดเลือก มีดังนี'
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่ งตามทีกําหนดไว้ ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง หรือได้ รับยกเว้ นจาก ก.พ.แล้ ว
2. มีคุณสมบัติในเรืองเกียวกับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพของสายงานวิชาชีพต่าง ๆ และ
หรือคุณวุฒิเพิมเติมครบถ้ วนตามที ก.พ.กําหนด หรือได้ รับยกเว้ นจาก ก.พ.แล้ ว
3. มีระยะเวลาขั'นตําในการดํารงตําแหน่ งหรื อเคยดํารงตําแหน่ งในสายงานทีจะแต่งตั'ง
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งทีจะแต่งตั'ง ดังนี'
/ ระดับ...

-8ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

6 ปี
4 ปี
2 ปี

8 ปี
6 ปี
4 ปี

3.1 บุคคลดังกล่ าวจะต้ องได้ ดาํ รงตําแหน่ งในสายงานทีจะแต่งตั'งหรือได้ ปฏิบัติ
หน้ าทีในสายงานทีจะแต่งตั'งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.2 ในกรณีทีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งตามข้ อ 3.1 ไม่ครบ 1 ปี
คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอืน
ซึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทีเกียวข้ องหรื อเกื'อกูลกับสายงานทีจะแต่งตั'ง หรื อระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้ าทีในสายงานทีจะแต่งตั'ง มานับรวมเป็ นระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั'งให้ ครบ
1 ปี ได้ โดยให้ นับได้ เฉพาะการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้ าทีในสายงานทีเริมต้ น
จากระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า หรือสายงานทีเทียบเท่าในกรณีเป็ นข้ าราชการตามกฎหมายอืน และขณะ
นําเวลาดังกล่ าวมานั บผู้ น'ั นต้ องมีคุณสมบั ติตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสําหรั บตําแหน่ งและข้ อกําหนดอืน
ทีกําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตั'ง
3.3 การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
อืนซึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทีเกียวข้ องหรือเกื'อกูลมานับรวมเป็ นระยะเวลาขั'นตําในการดํารง
ตําแหน่ งในสายงานทีจะแต่งตั'ง ให้ พิจารณาระยะเวลาทีได้ ปฏิบัติงานในช่ วงทีผู้ น'ันมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่ ง และข้ อกําหนดอืนทีกําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งทีจะแต่งตั'ง
และดํารงตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า โดยให้ พิจารณาตามลักษณะงานทีปฏิบัติจริงของ
ข้ าราชการแต่ ละราย และประโยชน์ ทีทางราชการจะได้ รับ และให้ นับเป็ นระยะเวลาขั'นตําในการดํารง
ตําแหน่ งในสายงานทีจะแต่งตั'งได้ ตามข้ อเท็จจริงตามลักษณะงานทีปฏิบัติ เว้ นแต่การนับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งของสายงานทีเริมต้ นจากระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่า หรือสายงานทีเทียบเท่าในกรณีเป็ น
ข้ าราชการตามกฎหมายอืน ให้ นับได้ ไม่เกินครึงหนึงของระยะเวลาการปฏิบัติงานทีนํามานับ
3.4 กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้ าทีในตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั'ง จะต้ อง
มีคาํ สังรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหน่ง หรือคําสังมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้ าทีดังกล่าวอย่างชัดเจน
รวมทั'งต้ องมีการปฏิบัติงานจริงด้ วย
ด้านอื"น ๆ
1. มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญการในการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีขอเข้ ารับ
การคัดเลือก
2. ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
3. มีผลการปฏิบัติงานย้ อนหลัง 3 ปี
4. มีชือผลงานทีจะส่งประเมิน พร้ อมทั'งเค้ าโครงเรือง โดยระบุสัดส่วนผลงานในส่วนที
ตนเองปฏิบัติและรายชือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ ามี)
5. การประเมิน..
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5. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
การประเมินบุคคลให้ มีผ้ ูประเมินฯ อย่างน้ อย 2 ระดับ โดยผู้บังคับบัญชาทีควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ ขอรั บการคัดเลื อ กและผู้ บั งคับ บั ญ ชาเหนื อขึ' นไปอีก 1 ระดั บ เป็ นผู้ ป ระเมิ น
คุณลักษณะของบุคคล

6. วิธีการส่งผลงานเพือ" ขอรับการประเมิน
1. ให้ ผ้ ูผ่านการคัดเลือก จัดทําแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้ อมทั'งเอกสารที
เป็ นสาระสําคัญของผลงานหรือหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้ วนสมบูรณ์ (เอกสารแนบท้ ายประกาศ) ให้ ครบถ้ วน
2. เสนอเรืองผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
3. หน่วยงานต้ นสังกัดมีหนังสือนําส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล เสนอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาโดยผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง ดําเนินการในส่วนที
เกียวข้ องต่อไป

7. การแต่งตั,งให้ดํารงตําแหน่ง
คุณสมบัติของบุคคลทีจะได้ รับการแต่งตั'ง มีดังนี'
1) มี คุณ สมบั ติ ตรงตามคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะสํา หรั บ ตํา แหน่ งตามทีกํา หนดไว้ ใ น
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือได้ รับยกเว้ นจาก ก.พ. แล้ ว
2) มีคุณสมบัติในเรืองเกียวกับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ และ
หรือคุณวุฒิเพิมเติมครบถ้ วนตามที ก.พ. กําหนด หรือได้ รับยกเว้ นจาก ก.พ. แล้ ว
3) มีระยะเวลาขั'นตําในการดํารงตําแหน่ งหรื อเคยดํารงตําแหน่ งในสายงานทีจะ
แต่งตั'งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งทีจะแต่งตั'ง ดังนี'
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

6 ปี
4 ปี
2 ปี

8 ปี
6 ปี
4 ปี

3.1) บุคคลดังกล่าวจะต้ องได้ ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั'งหรือได้ ปฏิบัติ
หน้ าทีในสายงานทีจะแต่งตั'งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.2) ในกรณีทระยะเวลาการดํ
ี
ารงตําแหน่งตามข้ อ 3.1 ไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณา
นําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอืน ซึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทีเกียวข้ องหรือเกื'อกูลกับสายงานทีจะแต่งตั'ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้ าทีในสายงานทีจะแต่งตั'ง มานับ
รวมเป็ นระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั'งให้ ครบ 1 ปี ได้ โดยให้ นับได้ เฉพาะการดํารง
ตําแหน่ งหรื อเคยดํารงตําแหน่ งหรื อปฏิบัติหน้ าทีในสายงานทีเริ มต้ นจากระดับปฏิบัติการหรื อเทียบเท่า
หรื อสายงานทีเทียบเท่า กรณีเป็ นข้ าราชการตามกฎหมายอืน และขณะนําเวลาดังกล่ าวมานั บผู้น'ันต้ องมี
คุ ณสมบั ติตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสําหรั บตํา แหน่ งและข้ อกําหนดอืนทีกําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งทีจะแต่งตั'ง

