
ท่ี นร 0707.3/ว 2      สํานักงาน ก.พ. 
        ถนนพิษณุโลก  กท 10300 
 

           5   กุมภาพันธ   2540 
 

เร่ือง การคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงซ่ึงมี
 ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว 
 

เรียน   (เวียนกระทรวง  ทบวง  กรมและจังหวัด) 
 

อางถึง   หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0717/ว 3   ลงวันท่ี 19  กรกฎาคม  2532 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย (1)  คําอธิบายวิธีการพิจารณาเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคล 
  (2)  คําอธิบายวิธีการเก่ียวกับการคัดเลือก 
  (3)  แนวทางเก่ียวกับการกําหนดวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ      
         ขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัย 
         ความรู  ความชํานาญ  และประสบการณเฉพาะตัว  
 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง  แจงมติ ก.พ.กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
เพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 4  หรือระดับ 5  
สําหรับตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญ  และ
ประสบการณเฉพาะตัว  มาเพื่อถือปฏิบัติ   ความแจงแลว  นั้น 
 

  บัดน้ี  ก.พ.ไดพิจารณาเห็นวา  ปจจุบันภาครัฐไดเปล่ียนบทบาทและภารกิจ 
โดยมุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของรัฐใหเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน  และ
สงเสริมใหขาราชการพัฒนาคุณภาพการทํางานโดยคํานึงถึงผลลัพธเปนหลัก  ก.พ.จึงได
ปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ  สําหรับตําแหนงซ่ึงมีลักษณะ
งานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญ  และประสบการณเฉพาะตัว ในสายงาน    
ท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1  และ ก.พ.กําหนดใหเปนตําแหนงระดับ 1 - 3  หรือ 4  ขึ้นไป  และ             
สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2  และ ก.พ.กําหนดใหเปนตําแหนงระดับ 2 - 4  หรือ 5           
ขึ้นไป  ใหม  เพื่อใหสวนราชการสามารถคัดเลือกเพื่อเล่ือนบุคคลใหดํารงตําแหนง            
ดังกลาวไดอยางมีคุณภาพ  เหมาะสม  รวดเร็ว  และสอดคลองกับลักษณะงาน  โดยให            
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ยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือท่ีอางถึง  และอาศัยอํานาจตามความใน          
มาตรา 58  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  กําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  ดังน้ี 
  1.  ก.พ.มอบหมายให อ.ก.พ.กรมกําหนดวิธีดําเนินการคัดเลือกเพื่อเล่ือน         
ขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 4  ขึ้นไปสําหรับสายงาน             
ท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1  และตําแหนงต้ังแตระดับ 5  ขึ้นไปสําหรับสายงานท่ีเร่ิมตนจาก         
ระดับ 2  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญ           
และประสบการณเฉพาะตัว 
  ในการกําหนดวิธีดํ าเนินการเก่ียวกับการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง 
อ.ก.พ.กรมจะดําเนินการเองหรือแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการแทนก็ได 
 

  2.  ให  อ.ก.พ .กรมหรือคณะกรรมการท่ี อ.ก.พ.กรมแตงต้ังตามขอ 1  
วรรค 2  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 2.1  กําหนดวิธีการ  วางมาตรฐาน  ตลอดจนควบคุมคุณภาพการ                
คัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 2.2  วินิจฉัยปญหาใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการคัดเลือกและ             
รายงานผลการดําเนินการตอผูมีอํานาจตามมาตรา 52 
 2.3  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการคัดเลือกตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  การพิจารณาดําเนินการตามขอ  2.1  จะตองมีผูแทน ก.พ. จํานวน  1  คน  
เขารวมพิจารณาดวย 
 

  3.  การกําหนดวิธีดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือกตามขอ 1  ใหใชวิธีใด      
วิธีหนึ่ง  ดังน้ี 
 3.1  การสอบ 
 3.2  การประเมินผลงาน 
 3.3  การใหทดลองปฏิบัติงาน 
  ท้ังน้ี  ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการใชแนวทางท่ีกําหนดตามทาย
หนังสือนี้ประกอบการพิจารณาดวย  



3 
 
  4.  ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 4.1  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
 4.2  เปนผูดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังและปฏิบัติ
หนาท่ีในสายงานน้ันติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 4.3  เปนผูไดรับเงินเดือนตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังไมเกิน  2  ขั้น 
 4.4  เปนผูผานการสอบ  หรือการประเมินผลงาน  หรือการทดลอง
ปฏิบัติงาน 
 

  5.  การพิจารณาความเหมาะสมหรือเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ใหคํานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  เชน  ความ
ประพฤติ  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ความอุตสาหะ  และความสามารถในการปฏิบัติ
งานรวมกับเพื่อนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 

  6.  เม่ือสวนราชการใดไดดําเนินการคัดเลือกและมีคําส่ังเล่ือนขาราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นตามวิธีการดังกลาวขางตน
แลว  ใหรายงานให ก.พ.ทราบภายใน 7 วัน  นับต้ังแตวันท่ีไดมีคําส่ัง 
 

  7.  ในกรณีท่ีสวนราชการใดไดดําเนินการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการ            
พลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการ          
ท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  นร 0717/ว 3  ลงวันท่ี  19  กรกฎาคม  2532  
แลว  หรืออยูในระหวางดําเนินการกอนวันท่ีออกหนังสือสํานักงาน ก.พ.ฉบับนี้  ให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมตอไปจนแลวเสร็จ  สวนการพิจารณาคัดเลือก
ต้ังแตวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2540  เปนตนไป  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ฉบับนี้ 
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  ท้ังน้ี   ใหใชวิธีการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นนี้  ต้ังแตวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2540  เปนตนไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ท้ังน้ี  ไดแจงใหกรมและ
จังหวัดตาง ๆ  ทราบดวยแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                       (ลงชื่อ)          อุดล   บุญประกอบ 

(นายอุดล   บุญประกอบ) 
เลขาธิการ  ก.พ. 

 
 
 
สํานักพัฒนาโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลัง 
โทร. 2803424 
โทรสาร  2820874 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย (1) 
 

คําอธิบายวิธีการพิจารณาเก่ียวกับคุณสมบัติ 
 
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประกอบดวย 
 1.  ขอมูลท่ัวไป 
  -  ประวัติสวนตัว  (ตาม ก.พ.7) 
  -  ประวัติการรับราชการ 
  -  ประสบการณในการทํางาน 
  -  อัตราเงินเดือน 
 

 2.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  -  คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
ตามท่ี ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง) 
  - ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

 3.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามท่ี ก.พ.กําหนดเพิ่มเติม  คือ 
  3.1  ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน                  
สายงานท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล  และระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  ดังน้ี 
   

           ระดับ 
วุฒิ 

4 5 6 

ปวช. 
ปวส. 
อนุปริญญา 

6 ป 
- 
- 

8 ป 
6 ป 
6 ป 

10 ป 
8  ป 
8  ป 

  
  ท้ังนี้   ตองดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ัง  
และปฏิบัติหนาท่ีในสายงานน้ันติดตอกันมาแลว  ไมนอยกวา  2  ป 
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  3.2  อัตราเงินเดือนของผูท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี
สูงขึ้นนั้น  จะตองไดรับอัตราเงินเดือนตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนง
ท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังไมเกิน  2  ขั้น  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี  นร  0708.1/ว 13    
ลงวันท่ี  15  สิงหาคม  2536)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย (2) 
คําอธิบายวิธีดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก 

 การคัดเลือกมี  3  วิธี คือ 
 1.  คัดเลือกโดยการสอบ 
  การสอบใหดําเนินการโดยอิงตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ท่ี นร 0708.4/
ว 24  ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2535  เร่ืองหลักสูตรและวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบ
คัดเลือก  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี   
และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได  โดยกําหนดใหทําการทดสอบเฉพาะความรู  
ความเขาใจ  ความคิดเห็น  ทักษะความสามารถท่ีเก่ียวกับงานในตําแหนงน้ันโดยเฉพาะ  
โดยวิธีสอบขอเขียน 
 

 2.  คัดเลือกโดยการประเมินผลงาน 
  การประเมินผลงานใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง  (โดยไมจําเปน
ตองเขียนผลงานขึ้นมาใหม  นอกจากเปนการสรุปรายละเอียดเก่ียวกับผลงานในอดีต)  
หรือพิจารณาจากแฟมงาน  ซึ่งไดบันทึกผลงานท่ีทําจริงไวแลวในชวงระยะเวลาไมนอย
กวา  2  ป  โดยผลงานนั้นแสดงใหเห็นถึง  ทักษะ  ความรูความสามารถความชํานาญ  
และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ 
 

 3.  คัดเลือกโดยการใหทดลองปฏิบัติงาน 
  หมายถึง  การทดลองปฏิบัติงานในสถานการณจริงหรือการสาธิตการ
ปฏิบัติงาน 
  3.1  เปนการวัด   กระบวนการ  (Process)  ปฏิบัติงาน   และ  ผลผลิต  
(Product)  ของการปฏิบัติงาน 
  3.2  การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน  ทําได  2  แนวทาง 
 3.2.1)  มุงกําหนดคาคุณภาพของการปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรม
ปฏิบัติงาน   เชน  ทํางานไดดีแคไหน 
 ทํางานถูกตองหรือไม 
 ขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ  ถูกตองหรือไม 
 ปฏิบัติแตละขั้นตอนปลอดภัยหรือไม 
 ขั้นตอนท่ีปฏิบัติเปนไปตามลําดับปฏิบัติท่ีแนะนําไวหรือไม 
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 3.2.2)  มุงพิจารณาจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติ  ในรูปของอัตรา
ท่ีปฏิบัติ  ความเร็ว  และการเคล่ือนไหว  เชน  สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  เสร็จ
ไดทันภายใตเวลาท่ีกําหนด 
   

  3.3  การประเมินผลผลิตของการปฏิบัติงาน  ผลงานเปนประจักษเมื่อ
เทียบกับมาตรฐานของงานและนโยบายของสวนราชการ  โดยพิจารณาไดจากผลงาน
ทายสุดเม่ือไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินในแตละชวงเวลา  ซึ่งอาจใชคําถามเหลาน้ี 
 -  งานท่ีทําขึ้นเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบมากนอยเพียงใด 
 -  ผลงานท่ีทําได  ประณีต  เรียบรอย  หรือไม 
 -  ผลงานท่ีทําได  เปนไปตามมาตรฐานงานเพียงใด 
 -  ผลงานท่ีทําได  เปนไปตามขอแนะนําเบ้ืองตนเพียงใด 
 

  3.4 ระดับคาการประเมินของกระบวนการปฏิบัติงาน  อาจเปน 2 ระดับคา
  เชน -  ปฏิบัติได  หรือปฏิบัติไมได 
   -  ดี  หรือไมดี 
   -  มีทักษะ  หรือไมมีทักษะ 
   -  ถูกตอง  หรือไมถูกตอง 
 
  ระดับคาการประเมินของผลการปฏิบัติงาน  อาจแบงเปน  4  ระดับคา 
   1)  ดีมาก 2)  ดี      3)  พอใช     4)  ตองปรับปรุง 
 
  3.5  ควรมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานโดยภาพรวม  ดวย 
  เชน -  ผาน หรือไมผาน 

  -  เหมาะสม  หรือไมเหมาะสม 
      
  
   
 



สิ่งท่ีสงมาดวย  (3) 
 

แนวทางเก่ียวกับการกําหนดวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญและ 
ประสบการณเฉพาะตัวตั้งแตระดับ 4  ข้ึนไปสําหรับสายงานเร่ิมตนจากระดับ 1 
และตําแหนงตั้งแตระดับ 5  ข้ึนไปสําหรับสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 

 
กลุมท่ี 1 
ลักษณะภารกิจ  ทําหนาท่ีดานธุรการ  บริการ  หรืองานสนับสนุนวิชาการ 
ช่ือตําแหนงในสายงาน 
  1. เจาหนาท่ีอาลักษณ  10. เจาหนาท่ีเผยแพร 
  2. เจาหนาท่ีธุรการ  11. เจาพนักงานเผยแพร 
  3. เจาพนักงานธุรการ  12. เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 
  4. เจาหนาท่ีพัสดุ  13. เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
  5. เจาพนักงานพัสดุ  14. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
  6. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 15. บรรณกร 
  7. เจาหนาท่ีพิมพดีด  16. เจาหนาท่ีหองสมุด 
  8. เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 17. เจาหนาท่ีจดหมายเหตุ 
  9. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 
วิธีการท่ีควรใช 
  คัดเลือกโดยการสอบ  หรือการประเมินผลงาน 
 
กลุมท่ี 2 
ลักษณะภารกิจ  ทําหนาท่ีดานปฏิบัติการของสายงานท่ีเปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
ช่ือตําแหนงในสายงาน 
   1. เจาหนาท่ีปกครอง   31. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
   2. พนักงานปกครอง   32. เจาพนักงานพัฒนาชนบท 
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    3. เจาหนาท่ีสถิติ   33. เจาหนาท่ีอบรมและฝกวิชาชีพ 
    4. เจาพนักงานสถิติ              34. เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ 
    5. เจาหนาท่ีราชทัณฑ  35. เจาหนาท่ีฝกอาชีพ 
    6. เจาพนักงานราชทัณฑ  36. เจาพนักงานฝกอาชีพ 
    7. พนักงานตรวจเงินแผนดิน  37. เจาหนาท่ีประกันสังคม 
    8. เจาหนาท่ีตรวจสอบบัญชี  38. เจาพนักงานประกันสังคม 
    9. เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี 39. เจาหนาท่ีแรงงาน 
  10. ศุลการักษ    40. เจาพนักงานแรงงาน 
  11. เจาหนาท่ีสรรพสามิต  41. เจาหนาท่ีการขาว 
  12. เจาพนักงานสรรพสามิต  42. เจาพนักงานการขาว 

 13. เจาหนาท่ีสรรพากร  43. เจาหนาท่ีสงเสริมอุตสาหกรรม 
  14. เจาพนักงานสรรพากร  44. เจาหนาท่ีประชาสงเคราะห 
  15. นายตรวจสรรพสามิต  45. เจาพนักงานประชาสงเคราะห 
  16. เจาหนาท่ีทะเบียนการคา  46. เจาหนาท่ีพิพิธภัณฑ 
  17. เจาพนักงานทะเบียนการคา 47. เจาหนาท่ีวัฒนธรรม 
  18. เจาหนาท่ีชั่งตวงวัด  48. เจาพนักงานวัฒนธรรม 
  19. เจาพนักงานชั่งตวงวัด  49. อนุศาสนาจารย 
  20. เจาหนาท่ีประกันภัย  50. เจาหนาท่ีการศาสนา 
  21. เจาพนักงานประกันภัย  51. เจาพนักงานการศาสนา 
  22. เจาหนาท่ีทรัพยากรธรณี  52. เจาหนาท่ีการพาณิชย 
  23. เจาพนักงานทรัพยากรธรณี  53. เจาพนักงานการพาณิชย 
  24. เจาหนาท่ีพิธีการศุลกากร  54. เจาพนักงานมาตรฐานสินคา 
  25. เจาพนักงานพิธีการศุลกากร 55. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 
  26. เจาหนาท่ีขนสง   56. เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
  27. เจาพนักงานขนสง   57. ครูการศึกษาพิเศษ 
  28. เจาหนาท่ีท่ีดิน   58. เจาหนาท่ีการคลัง 
  29. พนักงานท่ีดิน   59. เจาพนักงานการคลัง 
  30. เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 
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วิธีการท่ีควรใช   
  คัดเลือกโดยการสอบ  หรือการประเมินผลงาน 
 
กลุมท่ี 3 
ลักษณะภารกิจ   ทําหนาท่ีชวยปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังงาน
     เทคนิคท่ีตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูทางเทคนิคเฉพาะดาน  ซึ่งตอง
     อาศัยประสบการณในการปฏิบัติงาน  หรือไดรับการฝกปฏิบัติมาโดย
     เฉพาะ 
 
ช่ือตําแหนงในสายงาน 
  1. ชางโยธา   55. เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยา 
  2. นายชางโยธา  56. เจาหนาท่ีอุทกวิทยา 
  3. ชางรังวัด   57. เจาพนักงานอุทกวิทยา 
  4. นายชางรังวัด  58. ชางตรวจสภาพรถ 
  5. ชางสํารวจ   59. นายชางตรวจสภาพรถ 
  6. นายชางสํารวจ  60. ชางอากาศยาน 
  7. ชางเคร่ืองกล  61. นายชางอากาศยาน 
  8. นายชางเคร่ืองกล  62. นักออกแบบผลิตภัณฑ 
  9. ชางเขียนแบบ  63. เจาหนาท่ีปศุสัตว 
            10. นายชางเขียนแบบ  64. เจาหนาท่ีการเกษตร 
  11. ชางไฟฟา   65. เจาพนักงานการเกษตร 
  12. นายชางไฟฟา  66. เจาหนาท่ีประมง 
  13. ชางไฟฟาส่ือสาร  67. เจาพนักงานประมง 
  14. นายชางไฟฟาส่ือสาร 68. เจาหนาท่ีวิทยาศาสตร 
  15. ชางเทคนิค   69. เจาพนักงานวิทยาศาสตร 
  16. นายชางเทคนิค  70. เจาหนาท่ีวิทยาศาสตรการแพทย 
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  17. ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 71. เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
  18. นายชางเทคนิคอุตสาหกรรม 72. เจาหนาท่ีอาชีวบําบัด 
  19. ชางเหมืองแร   73. สัตวแพทย 
  20. นายชางเหมืองแร   74. เจาหนาท่ีสัตวบาล 
  21. ชางโลหะ    75. เจาพนักงานสัตวบาล 
  22. นายชางโลหะ   76. เจาหนาท่ีพยาบาล 
  23. ชางหลอ    77. พยาบาลเทคนิค 
  24. เจาหนาท่ีพิมพ   78. ผูชวยทันตแพทย 
  25. ชางพิมพ    79. เจาหนาท่ีกายภาพบําบัด 
  26. ชางภาพ    80. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
  27. นายชางภาพ   81. เจาพนักงานเภสัชกรรม 
  28. ชางศิลป    82. ชางทันตกรรม 
  29. นายชางศิลป   83. เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
  30. ชางศิลปกรรม   84. เจาหนาท่ีรังสีการแพทย 
  31. นายชางศิลปกรรม   85. เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟู 
  32. ชางอิเล็กทรอนิกส   86. เจาหนาท่ีเวชสถิติ 
  33. นายชางอิเล็กทรอนิกส  87. เจาหนาท่ีควบคุมโรค 
  34. ชางเคร่ืองยนต   88. เจาพนักงานควบคุมโรค 
  35. เจาหนาท่ีสื่อสาร   89. โภชนากร 
  36. เจาพนักงานส่ือสาร  90. เจาหนาท่ีปาไม 
  37. เจาหนาท่ีสื่อสารการบิน  91. เจาพนักงานปาไม 
  38. ชางโทรคมนาคม   92. เจาหนาท่ีเคหกิจการเกษตร 
  39. ชางเคร่ืองเรือ   93. เจาพนักงานเคหกิจการเกษตร 
  40. ชางออกแบบเรือ   94. ผูชวยเภสัชกร 
  41. นายชางออกแบบเรือ  95. ทันตานามัย 
  42. เจาหนาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร 96. เวชกร 
  43. ชางกายอุปกรณ   97. เจาหนาท่ีสงเสริมสุขภาพ 
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  44. เจาหนาท่ีควบคุมการจราจร 98. เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 
        ทางอากาศ      
  45. นายเรือ    99. เจาหนาท่ีสุขาภิบาล 
  46. นายทายเรือ   100. เจาพนักงานสุขาภิบาล 
  47. เจาหนาท่ีตรวจโรงงาน  101. เจาหนาท่ีเอกซเรย 
  48. ชางผังเมือง   102. เจาพนักงานผดุงครรภ 
               สาธารณสุข 
  49. เจาหนาท่ีอุตสาหกรรม  103. นักบิน 
  50. ชางขุดลอก    104. บุรุษไปรษณียโทรเลข 
  51. นายชางขุดลอก   105. เจาหนาท่ีรักษาเสาสาย 
  52. ชางชลประทาน   106. เจาพนักงานประปา 
  53. นายชางชลประทาน  107. เจาหนาท่ีโทรคมนาคม 
  54. เจาหนาท่ีอุตุนิยมวิทยา  108. เจาหนาท่ีไปรษณียโทรเลข 
 
วิธีการท่ีควรใช 
  คัดเลือกโดยการประเมินผลงานหรือการใหทดลองปฏิบัติงาน 
 
กลุมท่ี 4 
ลักษณะภารกิจ  ปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถและทักษะเฉพาะตัว 
ช่ือตําแหนงในสายงาน 
  1. นาฏศิลปน   5. ผูประกาศ 
  2. ดุริยางคศิลปน  6. ผูรายงานขาว 
  3. คีตศิลปน   7. เจาหนาท่ีลิขิต 
  4. ชางอาภรณ   8. เจาหนาท่ีดูเงิน 
 
วิธีการท่ีควรใช 
  คัดเลือกโดยการใหทดลองปฏิบัติงาน 



ท่ี นร 0707.1/      สํานักงาน ก.พ. 
       ถนนพิษณุโลก  กท 10300 
 

     9   ตุลาคม  2540 
เร่ือง คําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
เรียน 
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร  0707.3/ว 2  ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2540 
สิ่งท่ีสงมาดวย  คําอธิบายเก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  
 

  ดวยมีสวนราชการหลายแหงหารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลตามหนังสือท่ีอางถึง  เชน  เร่ืองการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ในสายงานของตําแหนงท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ัง  เร่ืองการกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังสําหรับผูมีวุฒิระดับตาง ๆ  
เร่ืองการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
และเก้ือกูลกัน  และเร่ืองการกําหนดวันท่ีท่ีจะเล่ือนผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงขึ้น  เปนตน 
 

  สํานักงาน ก.พ.จึงเห็นสมควรซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคล  ในการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น  ตามหนังสือท่ีอางถึง  เพิ่มเติม  ดังคําอธิบายเก่ียวกับการ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ตามส่ิงท่ีสงมาดวยทายน้ี 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  ท้ังน้ี  ไดแจง
ใหกรมและจังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว 

    ขอแสดงความนับถือ  
(ลงชื่อ)              ทิพาวดี  เมฆสวรรค 

                (นางทิพาวดี   เมฆสวรรค) 
               เลขาธิการ ก.พ. 

สํานักพัฒนาโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลัง 
ทีมท่ีปรึกษาดานตําแหนง 
โทร. 2810976 
โทรสาร  2820874 



คําอธิบายเก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

ความเปนมา 
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 2  ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  
2540  ท่ีอางถึง  แจงมติ  ก.พ.เก่ียวกับแนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู   ความชํานาญ  
และประสบการณเฉพาะตัว  ในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1  และ  ก.พ.กําหนดใหเปน
ตําแหน งระดับ  1 - 3 หรือ  4 ขึ้นไป   และในสายงานท่ี เร่ิมตนจากระดับ  2  และ  
ก.พ.กําหนดใหเปนตําแหนงระดับ 2 - 4 หรือ 5 ขึ้นไป  เพื่อใหสวนราชการสามารถ              
คัดเลือกเพื่อเล่ือนบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดอยางมีคุณภาพ  เหมาะสม  รวดเร็ว  
และสอดคลองกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงมากย่ิงขึ้น  นั้น 
 

  เนื่องจากไดมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกเดิม          
ในหนังสือท่ีอางถึงหลายประการ  ประกอบกับเปนระยะแรกท่ีสวนราชการไดเร่ิม     
ดําเนินการคัดเลือกตามแนวทางการคัดเลือกท่ีปรับปรุงใหมดังกลาว  สวนราชการ        
หลายแหงไดหารือในรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคล  เชน  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงท่ีจะเล่ือนขึ้น
แตงต้ังและปฏิบัติหนาท่ีในสายงานน้ัติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  2  ป  จะนับระยะเวลา
การดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาวในชวงระยะเวลาใด  หรือในระหวางท่ีดํารง
ตําแหนงในระดับใด  การกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีจะแตงต้ัง  ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังนั้น  สําหรับ         
ผูมีคุณวุฒิอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหนังสือท่ีอางถึง  จะพิจารณาอยางไร            
การกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง       
ดังกลาวจะสามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน    
ท่ีเก่ียวของและเก้ือกูลกันมานับรวมเปนระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ         
แตงต้ังไดหรือไม  และสําหรับผูผานการคัดเลือกโดยวิธีการตาง ๆ  ตามหนังสือท่ีอางถึง  
สวนราชการจะสามารถสั่งเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นไดเมื่อใด  
เปนตน 
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  สํานักงาน ก.พ.จึงเห็นควรจัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลน้ีขึ้น  เพื่อใหการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเปนไปอยางเหมาะสม  ถูกตอง  และคลองตัวมากย่ิงขึ้น  ตามเจตนารมณ
ของหนังสือท่ีอางถึง 
 
การพิจารณาคุณสมบัติดานระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน 
  1.  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ัง  
และปฏิบัติหนาท่ีในสายงานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป ในขอ 4.2 ของหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ ว 2  ลงวันท่ี 5  กุมภาพันธ  2540  หมายถึง  การดํารง
ตําแหนงในสายงานท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังในระดับท่ีตํ่ากวาระดับของตําแหนงท่ีจะเล่ือน
ขึ้นแตงต้ัง 1 ระดับ  และไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวจนถึงวันท่ีเล่ือนขึ้นแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น  ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  2 ป 
 

  โดยท่ีในชวงการปรับเปล่ียนแนวทางการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการ  
พลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร 0707.3/ ว 2  ลงวันท่ี 5  กุมภาพันธ  2540  ท่ีอางถึงดังกลาว  อาจมีขาราชการ
จํานวนหน่ึงท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังดังกลาว        
ขางตนติดตอกันไมถึง 2  ป    แตเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในหนังสือ        
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร  0717/ ว 3  ลงวันท่ี 19  กรกฎาคม  2532  เดิม  ก็อนุโลมใหเปน            
ผูมีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นตามหนังสือท่ีอางถึงนี้   ท้ังนี้  
ภายในระยะเวลา  2 ป นับจากวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2540  ถึงวันท่ี  4  กุมภาพันธ 2542  
 

  2.  การกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ          
แตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  ตามท่ีไดกําหนดไวใน                   
คําอธิบายฯ ของหนังสือท่ีอางถึง  หมายถึง  การกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่าลงมาจากระดับตําแหนงท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ัง   
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ในสายงานท่ีจะแตงต้ัง  หรือตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะ  หนาท่ี  และความรับผิดชอบ           
เก่ียวของและเก้ือกูลกับตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง  โดยกําหนดระยะเวลาข้ันตํ่า  
ตามคุณวุฒิของบุคคลท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของ  ก.พ.  และตามระดับตําแหนงท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ังใน          
แตละระดับ  ดังน้ี 
 

ระดับท่ีจะเล่ือนขึ้นแตงต้ัง 
วุฒิ 

4 5 6 

 
ม.3 / มศ. 3 / ม. 6 หรือ  
เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  (วิชาอาชีพ 1)  หรือ 
เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
 
ปวช. หรือประกาศนียบัตรมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  (วิชาอาชีพ  2)  
หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
 
ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป 
 หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
 
ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป  
หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
 

 
9 ป 

 
 

8 ป 
 
 
 

6 ป 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
11 ป 

 
 
10 ป 

 
 
 

8 ป 
 
 
 

7 ป 
 
 

6 ป 

 
13 ป 

 
 
12  ป 

 
 
 
10  ป 

 
 
 

9 ป 
 
 

8 ป 
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  3. การนับระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะ
หนาท่ี  และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของและเก้ือกูลกับตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
ตามขอ 2. ขางตน  ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการ  ดังน้ี 
 ก. ใหกรมเจาสังกัดและสํานักงาน ก.พ. รวมกันพิจารณาและกําหนด
กลุมตําแหนงท่ีมีลักษณะ  หนาท่ี  และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของและเก้ือกูลกัน  
สําหรับใชเปนแนวทางในการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเก่ียวของและ
เก้ือกูลกันเฉพาะของสวนราชการนั้น  ๆ  และเสนอ  ก.พ.พิจารณาใหความเห็นชอบกับ
การจัดกลุมตําแหนงดังกลาวกอน   เพื่อประโยชนในการพิจารณาเล่ือน  แตงต้ัง  ยาย  
ยายสับเปล่ียน  รับโอน  หรือบรรจุกลับ  ตอไป 
 

 ข. สําหรับตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  ซึ่งมี
ลักษณะงานดานเดียวกันอยางชัดเจน  คือ  ตําแหนงในสายงานเจาหนาท่ีกับสายงาน            
เจาพนักงานท่ีมีชื่องานเหมือนกัน  หรือตําแหนงในสายงานชางกับสายงานนายชางท่ีเปน
ลักษณะงานชางในสาขาเดียวกัน  เชน  เจาหนาท่ีธุรการกับเจาพนักงานธุรการ  เจาหนาท่ี
การเงินและบัญชีกับเจาพนักงานการเงินและบัญชี  ชางโยธากับนายชางโยธา  ชางเขียน
แบบกับนายชางเขียนแบบ  เปนตน  ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน            
เจาหนาท่ีกับสายงานเจาพนักงานท่ีมีลักษณะงานเหมือนกัน  และในสายงานชางกับ        
สายงานนายชางท่ีมีลักษณะงานชางในสาขาเดียวกัน  เปนระยะเวลาการดํารงตําแหนง         
ท่ีมีลักษณะ  หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของและเก้ือกูลกันได        
 

 สําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ี
กําหนดในคําอธิบายเก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามหนังสือฉบับนี้  ใหนํา
เสนอ  ก.พ.พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 
การกําหนดวันท่ีท่ีจะเล่ือนผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
 การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญผูคัดเลือกไดขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญ  และประสบการณ 
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เฉพาะตัวตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ ว 2  ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2540  
ท่ีอางถึงใหกระทําไดไมกอนวันท่ี  ดังน้ี 
 1. ไมกอนวันท่ีขาราชการผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวน  ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
 2. ไมกอนวันท่ีไดรับเงินเดือนในขั้นและอันดับท่ี  ก.พ.กําหนด  ใน
หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี นร  0708.1/ว 13  ลงวันท่ี  15  กันยายน  2536  และ 
 3. ไมกอนวันท่ีผานการสอบคัดเลือก หรือผานการประเมินผลงาน หรือ
ผานการใหทดลองปฏิบัติงาน  แลวแตกรณี 
 การกําหนดวันท่ีท่ีจะเล่ือนขาราชการขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน 
ระดับท่ีสูงขึ้นดังกลาว  จําเปนตองกําหนดใหมีผลยอนหลังไมกอนวันท่ีผานคัดเลือก               
ไมวาจะใชวิธีการใดในการคัดเลือกก็ตาม  กลาวคือ  กรณีการสอบคัดเลือกจะมีผล         
ยอนหลังไมกอนวันท่ีผานการสอบคัดเลือก  ไมใชวันท่ีสมัครสอบ  กรณีการใหทดลอง
ปฏิบัติงานก็จะมีผลในวันท่ีผานการใหทดลองปฏิบัติงาน  ไมใชวันท่ีเสนอชื่อเพื่อขอรับ
การคัดเลือกเชนกัน  ในทํานองเดียวกัน  กรณีการประเมินผลงานจึงมีผลยอนหลัง         
ไมกอนวันท่ีผานการประเมินผลงานแลว  ไมใชวันท่ีเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมิน  
ท้ังน้ี  เพื่อปองกันปญหาความลักล่ันและการไดเปรียบเสียเปรียบของผูท่ีผานการคัดเลือก
โดยวิธีการคัดเลือกท่ีแตกตางกันภายในสวนราชการเดียวกัน  เน่ืองจากหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการ  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ท่ีอางถึงนี้  
เปนหลักเกณฑท่ีใชสําหรับคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการใหดํารงตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
ท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณเฉพาะตัว  ซึ่งได
กําหนดวิธีการพิจารณาคัดเลือกไวหลายวิธีดวยกัน  คือ  การสอบคัดเลือก  การประเมิน
ผลงาน  และการใหทดลองปฏิบัติงาน  การจะพิจารณาเลือกใชวิธีการคัดเลือกวิธีใด             
ก.พ.ไดมอบหมายให  อ.ก.พ.กรม  หรือคณะกรรมการท่ี  อ.ก.พ.กรมแตงต้ัง  เปนผู
กําหนดวิธีการ  วางมาตรฐาน  ควบคุมคุณภาพของการคัดเลือก  และวินิจฉัยปญหาใด ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการคัดเลือก  โดยคํานึงถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง  
จํานวนตําแหนงตามลักษณะภารกิจตาง ๆ  สภาพงาน  ความคลองตัว  และศักยภาพใน 
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การดําเนินการคัดเลือกของแตละสวนราชการ  เชน  กรณีท่ีมีตําแหนงซ่ึงตองดําเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ ฯ  นี้จํานวนมาก  สวนราชการก็อาจเลือกวิธีการสอบคัดเลือก  
และหากเห็นวามีจํานวนไมมากก็เลือกวิธีการประเมินผลงาน  หรือในกรณีท่ีเปนลักษณะ
งานปฏิบัติและมีตําแหนงท่ีตองดําเนินการคัดเลือกจํานวนไมมากก็ควรเลือกวิธีการให
ทดลองปฏิบัติงาน  เวนแตมีจํานวนตําแหนงท่ีตองดําเนินการคัดเลือกจํานวนมากเปน
พิเศษเกินกวาจะใหทดลองปฏิบัติงานเปนราย ๆ ได  ก็อาจจําเปนตองเลือกใชวิธีการ
ประเมินผลงาน 
 
 

 
 


