สําเนา
ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต
เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเข้ ารับการประเมินผลงาน

ด้ วย อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ในคราวประชุม ครังที /
เมือวันที
มกราคม
ได้ ร่วมกันพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเข้ ารับการประเมิน
ผลงาน เพือแต่งตังให้ ดาํ รงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททัวไป)
และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งระดับ ลงมา สําหรับใช้ เป็ นหลักปฏิบัติใน
กรมสรรพสามิต เรียบร้ อยแล้ ว จึงประกาศให้ ทราบทัวกัน ดังนี
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
ก. กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพือเลือนขึนแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
การคัดเลือกบุคคลเข้ ารับการประเมินผลงานเพือเลือนขึนแต่งตังให้ ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึน ให้ ดาํ เนินการตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี
1. คุณสมบัติของบุคคล
ผู้ขอรับการคัดเลือกต้ องเป็ นผู้ทมีี คุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที ก.พ.กําหนด
(ตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ จาก ก.พ. ) ได้ แก่
. ข้ อมูลทัวไป เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัตกิ ารรับราชการ ประวัตกิ ารฝึ กอบรม/
ดูงาน ประสบการณ์ในการทํางานและอัตราเงินเดือนปัจจุบัน
. กรณีผ้ ูขอรับการคัดเลือกโอนมาจากหน่วยงานอืนจะต้ องดํารงตําแหน่งในสายงาน
ทีจะขอรับการคัดเลือกอย่างน้ อยเป็ นเวลา ปี
. กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้ าทีในตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตัง จะต้ องมี
คําสังรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่ง หรือคําสังมอบหมายให้ ปฏิบตั หิ น้ าทีดังกล่าวอย่าง
ชัดเจนรวมทังต้ องมีการปฏิบัติงานจริงด้ วย

/ . คุณสมบัติ...

- . คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
( .) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือได้ รับยกเว้ นจาก ก.พ. แล้ ว
( .) มีคุณสมบัติในเรืองเกียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่างๆ
และ/หรือคุณวุฒิเพิมเติมครบถ้ วนตามที ก.พ. กําหนดหรือได้ รับยกเว้ นจาก ก.พ. แล้ ว
( .) มีระยะเวลาขันตําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที
จะแต่งตังตามคุณวุฒิและระดับตําแหน่งทีจะแต่งตัง ดังนี
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า

ปี

ปี

ปี

ปริญญาโท หรือ เทียบเท่า

ปี

ปี

ปี

ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า

ปี

ปี

ปี

การนับระยะเวลาทีเกียวข้องหรือเกือกูล
กรณีผ้ ูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัตติ รงตามที ก.พ.กําหนดแต่มีระยะเวลาขันตํา
ในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตังไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ (ตามตาราง) และต้ องนํา
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งอืนๆ มานับรวมเป็ นระยะเวลาขันตําในการดํารงตําแหน่งในสายงาน
ทีจะแต่งตัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี
1. ผู้ขอรับการคัดเลือกจะต้ องดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตังหรือได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีในสายงานทีจะแต่งตังมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี
2. ในกรณีทระยะเวลาการดํ
ี
ารงตําแหน่งตามข้ อ ( ) ไม่ครบ ปี อาจพิจารณานํา
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอืนซึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพทีเกียวข้ องหรือเกือกูลกับสายงานทีจะแต่งตัง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้ าทีในสายงานทีจะ
แต่งตัง มานับรวมเป็ นระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตังให้ ครบ ปี ได้ โดยให้ นับได้
เฉพาะการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้ าทีในสายงานทีเริมต้ นจากระดับ หรือ
ระดับ หรือสายงานทีเทียบเท่ากรณีเป็ นข้ าราชการตามกฎหมายอืนและขณะนําเวลาดังกล่าวมานับผู้
นันต้ องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและข้ อกําหนดอืนทีกําหนดไว้ ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง

/ . ให้ นับ...

- 3. ให้ นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอืนทีเริมต้ น
จากระดับ และอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกับสายงานทีขอรับการคัดเลือก เป็ นระยะเวลาปฏิบัติงานที
เกียวข้ องหรือเกือกูลได้ เต็มเวลา
4. กรณีผ้ ูขอรับการคัดเลือกทีดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอืนที
เริมต้ นจากระดับ และไม่อยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกันกับสายงานทีขอรับการคัดเลือกให้ พิจารณาจาก
ลักษณะงานทีปฏิบัติของตําแหน่งทีจะนํามาพิจารณานับเกือกูล โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงานปฏิบตั ิ
ของตําแหน่งทีจะขอรับการคัดเลือกดังนี
4.1 หากลักษณะงานทีปฏิบัติจริงเปรียบเทียบตรงกันเกินครึงหนึงขึนไปให้
นับเป็ นระยะเวลาการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องหรือเกือกูลเต็มเวลา
4.2 หากลักษณะงานทีปฏิบัติจริงเปรียบเทียบตรงกันไม่ถงึ ครึงหนึงให้
นับเป็ นระยะเวลาการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องหรือเกือกูลไม่เกินครึงหนึง
. การนําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานทีไม่ได้ เริมต้ น
จาก ระดับ หรือสายงานทีเทียบเท่ากรณีเป็ นข้ าราชการตามกฎหมายอืน มานับรวมเป็ นระยะเวลาขัน
ตําในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตัง ให้ นับได้ ตังแต่วันทีดํารงตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าระดับ
หรือเทียบเท่า และมีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและข้ อกําหนดอืน
ทีกําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริง ลักษณะงานทีปฏิบัติจริงและ
ประโยชน์ททางราชการจะได้
ี
รับ ดังนี
. ถ้ าเป็ นสายงานเจ้ าหน้ าทีบริหารงานทีเกียวข้ องหรือเกือกูลกับสายงานทีจะ
แต่งตัง ให้ นับเป็ นระยะเวลาการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องหรือเกือกูลได้ เต็มเวลา
. การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของสายงานทีเริมต้ นจากระดับ และ
หรือสายงานทีเทียบเท่ากรณีเป็ นข้ าราชการตามกฎหมายอืนให้ นับได้ ไม่เกินครึงหนึงของระยะเวลา
การปฏิบัติงานทีนํามานับ
. ให้ นับระยะเวลาของบุคคลซึงปฏิบัติงานในพืนทีชายแดน จังหวัดภาคใต้
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) เป็ นระยะเวลาขันตําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา
ทวีคูณ ตังแต่วันที มกราคม
เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีการประกาศเลิกใช้ กฎอัยการศึกในพืนที
ข้ างต้ น (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร
/ว ลงวันที พฤศจิกายน
)
ดังนัน ในช่วงเวลาทีขอนําระยะเวลาในสายงานอืนมาเกือกูล ผู้ขอรับการคัดเลือก
จะต้ องแสดงรายละเอียดเกียวกับลักษณะงานทีปฏิบัตจิ ริงทีจะนํามาใช้ เป็ นประโยชน์เกือกูลกับตําแหน่ง
ทีขอรับการคัดเลือก และต้ องให้ ผ้ ูบังคับบัญชาในช่วงเวลานันๆ ให้ การรับรองเอกสารหรือผลการ
ปฏิบัติงานทีนํามาแสดงด้ วย ทังนี ผู้ขอรับการคัดเลือกควรจัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณา
คุณสมบัตใิ นเรืองระยะเวลาเกือกูลตามตารางรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัตใิ นเรือง
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
/ . การประเมิน...

- . การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
กองการเจ้ าหน้ าทีจะดําเนินการสํารวจข้ อมูลผู้ทมีี คุณสมบัติตามที อ.ก.พ.กรมกําหนด
แล้ วแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับบัญชาของข้ าราชการผู้นันดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามแบบประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข ) โดยผู้ขอรับการคัดเลือกต้ องจัดทําเอกสารหมายเลข
และ เพือประกอบการพิจารณาด้ วย ทังนี ผู้บังคับบัญชาเบืองต้ นทีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้
ขอรับการคัดเลือกโดยตรง (ฝ่ าย/ส่วน) และผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป ระดับ (กอง/สํานัก/ศูนย์/
ภาค/พืนที) จะเป็ นผู้ประเมินและกําหนดการให้ คะแนนในแต่ละองค์ประกอบโดยมีคะแนนเต็ม
คะแนน ผู้ขอรับการคัดเลือกต้ องได้ คะแนนรวมไม่ตากว่
ํ า คะแนน และผู้บังคับบัญชาทัง ระดับ
มีความเห็นสอดคล้ องกัน จึงจะถือว่าผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
. การเสนอผลงานเพือขอรับการคัดเลือกบุคคล
ผลงานทีจะนํามาเสนอเพือขอรับการคัดเลือก(เอกสารหมายเลข ) จะต้ องอยู่ใน
เงือนไข ดังนี
.) เป็ นผลงานทีจัดทําขึนในระหว่างทีดํารงตําแหน่งในระดับทีตํากว่าระดับ
ทีจะประเมิน ระดับ (อาจเป็ นผลงานทีต่อเนืองกันมาใน ระดับแล้ วมาสําเร็จในระดับซึงตํากว่า
ระดับทีจะประเมิน) เว้ นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเป็ นอย่างอืน แต่อย่างน้ อยต้ องมี
ผลงานทีตํากว่า ระดับอยู่ด้วย หากเป็ นกรณี โอน ย้ าย บรรจุกลับ สามารถนําผลงานในระหว่าง
ทีดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกับระดับทีขอรับการคัดเลือกมาประเมินได้
.) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ทเป็
ี นส่วนหนึงของการศึกษาเพือขอรับปริญญา
หรือ ประกาศนียบัตร หรือเป็ นส่วนหนึงของการฝึ กอบรม
.) กรณีทเป็
ี นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้ องแสดงให้ เห็นถึงว่าผู้เสนอ
ผลงานประเมินได้ มีส่วนร่วมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็ นสัดส่วนเท่าใด และมีคาํ
รับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนัน และจากผู้บังคับบัญชาด้ วย
.) ผลงานทีนํามาใช้ ประเมินเพือเลือนขึนแต่งตังให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนแล้ ว
จะนํามาเสนอให้ ประเมินเพือเลือนขึนแต่งตังในระดับทีสูงขึนอีกไม่ได้
.) การเสนอผลงานเพือขอรับการคัดเลือก ต้ องเสนอผลงานจํานวน เรือง ดังนี
. ผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่านมาทีเป็ นผลสําเร็จของงานทีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้ าทีความรับผิดชอบของผู้นัน ซึงอาจไม่จาํ เป็ นต้ องจัดทําผลงานขึนใหม่ เพือ
ใช้ ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยนํามาสรุปวิเคราะห์ถงึ ผลทีเกิดขึน การใช้ แนวคิดเชิงวิชาการ
หรือข้ อกฎหมายทีใช้ ในการปฏิบัติงาน และนําเสนอในรูปแบบของการเขียนผลงานทางวิชาการ

/ . ผลงาน...

- . ผลงานเชิงข้ อเสนอแนวคิด วิธกี าร เพือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน ควรเป็ นแนวคิด วิสยั ทัศน์ หรือแผนงานทีจะทําในอนาคตเพือพัฒนางานใน
ตําแหน่งทีจะได้ รับการแต่งตังและสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต รวมทังควรเป็ น
แนวคิดหรือแผนงานทีสามารถนําไปปฏิบัติได้ จริง
หมายเหตุ . ผลงาน เรืองข้ างต้ น ให้ เสนอในรูปแบบตามแบบเสนอผลงานเพือขอรับการ
คัดเลือก (เอกสารหมายเลข ส่วนที และ )
. ผลงานเชิงข้ อเสนอแนวคิดฯ (ผลงานตามข้ อ . ) อาจเป็ น ผลงานทีแสดงถึงแนวคิด
เพือพัฒนางานในผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่านมา (ผลงานตาม ข้ อ . ) หรือ
เป็ นผลงานทีเสนอแนวคิดเพือพัฒนางานซึงสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
ทีไม่เกียวเนืองกับผลงานตามข้ อ .
.) กรณีผ้ ูขอรับการคัดเลือกโอน หรือบรรจุกลับมาจากหน่วยงานอืน ผลงานทีจะ
นํามาเสนอจะต้ องเป็ นผลงานทีก่อประโยชน์ให้ แก่กรมสรรพสามิต
.) เค้ าโครงเรือง (แบบสรุปผลงานเพือขอรับการคัดเลือก) จะต้ องมีเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงว่าผลการปฏิบัติงานนันได้ ผ่านการอนุมัติหรือได้ รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานทีควบคุมดูแล ทังนีเค้ าโครงเรืองทีจะนํามาเสนอเพือขอรับการคัดเลือกต้ องสําเร็จหรือกําลังจะ
สําเร็จพร้ อมส่งผลงานทีสมบูรณ์ได้ ภายในวันทีกรมประกาศรายชือผู้ได้ รับการคัดเลือก
.) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็ นผู้พิจารณาเบืองต้ นว่าผลงานและเค้ าโครงเรืองทีผู้
ขอรับการคัดเลือกเสนอเป็ นผลการดําเนินงานทีสามารถนํามาพิจารณาเพือขอรับการคัดเลือกได้
เมือผู้ขอรับการคัดเลือกได้ จัดทําเอกสารหมายเลข , , ส่งกองการเจ้ าหน้ าทีแล้ ว
กรมจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและประกาศรายชือผู้ได้ รับการคัดเลือกโดยเปิ ดเผย
ตําแหน่งละ คน รวมทังชือผลงานทีจะส่งประเมินพร้ อมทังเค้ าโครงเรือง สัดส่วนของผลงานในส่วนที
ตนเองปฏิบัติ และรายชือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ ามี) ให้ ข้าราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต ได้ ทราบทัวกัน
ทาง Intranet (เครือข่ายกรมสรรพสามิต) หรือ Web Site ทังนี จะแจ้ งผู้ได้ รับการคัดเลือกทราบเพือให้
ส่งผลงานตามเงือนไขทีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด โดยเปิ ดโอกาสให้ มีการทักท้วงได้ ภายใน
วัน นับตังแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
กรณีทมีี ผ้ ูแสดงตนเพือทักท้วงในเรืองผลงานซําซ้ อนหรือลอกเลียนผลงาน หากพบว่า
กรณีมีมูล กรมจะดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที นร
. /ว ลงวันที
เมษายน
แต่ถ้าตรวจสอบแล้ วมีหลักฐานว่าข้ อทักท้วงนันเป็ นการกลันแกล้ งหรือไม่สจุ ริต
กรมจะดําเนินการสอบสวนผู้ทกั ท้วงเพือหาข้ อเท็จจริง แล้ วดําเนินการตามทีเห็นสมควรต่อไป

/ผลงาน...

- ผลงานทีส่งประเมิน
1. ผู้ทได้
ี รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลทีอ.ก.พ.กรมแต่งตัง และ
ผู้มีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ.
เห็นชอบแล้ ว หรือผู้ทได้
ี รับการคัดเลือกจากผู้มีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา แล้ วแต่กรณี ให้ ส่ง
ผลงานประเมินตามหัวข้ อเรืองทีได้ เสนอไว้ ในขันตอนการคัดเลือกบุคคล
2. ผลงานจํานวน เรือง ซึงประกอบด้ วยผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่านมา
และผลงานเชิงข้ อเสนอแนวคิดเพือพัฒนางาน ให้ ส่งตามหัวข้ อเรืองทีได้ เสนอไว้ ในขันตอนการ
คัดเลือกบุคคล โดยผู้จัดทําผลงานควรนําเสนอผลงานในเนือหาสาระทีจําเป็ น สามารถแสดงถึง
ข้ อเท็จจริงเกียวกับสภาพปัญหา วิธกี ารดําเนินการ รวมถึงประโยชน์ในการนําไปใช้ ให้ เกิดผลดีต่อกรม
จึงจะถือว่าเป็ นผลงานทีถูกต้ องตามเจตนารมณ์ของก.พ.และกรมสรรพสามิต
. ให้ มกี ารเปิ ดเผยผลงานต่อสาธารณะ เพือประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้ อ้างอิงและ
ป้ องกันการลอกเลียนผลงาน เช่น นําไปลงใน Intranet หรือลง website เป็ นต้ น
การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ขอรับการคัดเลือกทีผ่านการประเมินบุคคลและผลงานแล้ ว สามารถแต่งตังให้ ดาํ รง
ตําแหน่งทีขอรับการประเมินได้ ตังแต่วนั ทีกองการเจ้ าหน้ าทีได้ รับผลงานทีมีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้ วนสมบูรณ์สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแก้ ไขเพิมเติมในส่วนทีเป็ น
สาระสําคัญของผลงาน แต่ไม่ก่อนวันทีผู้นันมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
และหลักเกณฑ์อนที
ื อ.ก.พ.กรมสรรพสามิตกําหนด
ข. กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ
เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีกําหนดสําหรับกรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ ารับ
การประเมินผลงานเพือเลือนขึนแต่งตังให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ดังกล่าวข้ างต้ นให้ ใช้ กบั กรณี
การคัดเลือกบุคคลเข้ ารับการประเมินผลงานเพือย้ าย โอน หรือบรรจุกลับเพือแต่งตังให้ ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีไม่สงู กว่าเดิมด้ วย

/หลักเกณฑ์...

- หลักเกณฑ์และวิธีการอืนๆ นอกเหนือจากทีกําหนดตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
ให้ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร
/ว
ลงวันที กันยายน
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที
(ลงชือ)
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