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การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 
สําหรับตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 

 
หลักการ  

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554  

มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2554  และกรุงเทพมหานครไดมีการประกาศการจัดทํามาตรฐาน

กําหนดตําแหนง จัดตําแหนงและจัดขาราชการเขาดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติดังกลาวตั้งแตวันท่ี  

15  สิงหาคม  2554  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลายประการ ซ่ึง ก.ก. ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2554 อนุมัติกําหนด

แนวทางการบรรจุและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และตอมา ก.ก. ไดมีมติใหปรับปรุง 

และเพ่ิมเติมสาระสําคัญบางสวนของแนวทางการบรรจุและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครดังกลาว    

หลายครั้ง  สํานักงาน ก.ก. จึงไดรวบรวมรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการใหดํารง

ตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการท่ีเปนปจจุบัน (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560)  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตอไป  

 

นิยามศัพท 

          1.  ประเภทตําแหนง หมายถึง การแบงประเภทตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ 

และตําแหนงประเภทท่ัวไป ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ซ่ึงกําหนดใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน มาใชบังคับ

กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  มาตรา 45 บัญญัติใหตําแหนงขาราชการพลเรือนมี 4 ประเภท ไดแก 

ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป 

          2.  ระดับตําแหนง หมายถึง ระดับของตําแหนงแตละประเภท เชน ตําแหนงประเภทวิชาการ  

แบงเปน ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ 

 3.  การเลื่อนตําแหนง หมายถึง การท่ีขาราชการไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีมีระดับสูง

กวาเดิมภายในประเภทตําแหนงเดียวกัน ท้ังนี้ อาจเปนตําแหนงในสายงานเดิมหรือตางสายงานก็ได  

          4.  การยาย หมายถึง การท่ีขาราชการผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน 

(ตําแหนงเลขท่ีอ่ืน) ท่ีอยูในประเภทและระดับเดิม ซ่ึงอาจเปนสายงานเดียวกัน หรือตางสายงานก็ได  

          5.  การแตงตั้ง หมายถึง การท่ีขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทหนึ่ง ไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอีกประเภทหนึ่ง เชน ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

โดยผานกระบวนการสรรหาตามวิธีท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด   

 
 



 -๘๑- 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    1.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
 1.1  มาตรา 44 การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เวนแตกรณีท่ีมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
มิไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาใชบังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับกับ      
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม ... 
 1.2  มาตรา 52 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ       
และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ 
      (3) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกอง ตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส หรือตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ก.กําหนด 
ในระดับเทียบเทา ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยคําแนะนําหรือความเห็นชอบ
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
      (4) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนนอกจากตําแหนงตาม (1) (2) และ (3)    
ในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก สํานักงาน ก.ก.
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสํานักงาน
เขต   ใหปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะ     
เปนสํานัก หัวหนาสํานักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
หรือผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง แตถาเปนการแตงตั้งจากสํานักหรือ       
สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก หรือสํานักงาน หรือสํานักงานเขตหนึ่งไปอีกสํานัก       
หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก หรือสํานักงาน หรือสํานักงานเขตหนึ่ง ใหปลัด-
กรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
 1.3  มาตรา 80 ในระหวางท่ียังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ หรือขอกําหนดอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกําหนดอ่ืนใดซ่ึงใชบังคับกับกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานคร 
อยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือ
ขอกําหนดอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการเปนประการใดใหเปนไปตาม  
ท่ี ก.ก. กําหนด 

2.   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 2.1  มาตรา 62 ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
                         ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ  
ท่ีมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 



 -๘๒- 

                         ในกรณีท่ี ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรอง 
 2.2  มาตรา 63 การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
                         การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เปนการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
กําหนดใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กําหนด 
                         การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํา
กวาเดิมจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

ฯลฯ 
3.  พระราชกฤษฎีกาจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

 มาตรา 13 การจายเงินเดือนกรณีท่ีมีการเลื่อนข้ัน เลื่อนระดับ หรือโอนข้ันเงินเดือนใหจาย     
ไดตั้งแตวันท่ีระบุในคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งเลื่อน 

4.  หนังสือเวียนตาง ๆ  
 4.1  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0705/ว 7 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2534 
 4.2  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 
 4.3  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 5 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536 
 4.4  หนงัสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
 4.5  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 
 4.6  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 
 4.7  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 15 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2547 
 4.8  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 4 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2548 

5.   มติ ก.ก. 
5.1  ครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2547 
5.2  ครั้งท่ี 6/2547  เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2547 
5.3  ครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2549 
5.4  ครั้งท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 
5.5  ครั้งท่ี 10/2552  เม่ือวันท่ี 17  ธันวาคม 2552 
5.6  ครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554  
5.7  ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม  2554  
5.8  ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 
5.9   ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
5.10   ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
5.11   ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560 
5.12   ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

6.   กฎ ก.ก. วาดวยการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2559   
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วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

   1. การเล่ือน กําหนดวิธีการเลื่อนตําแหนงประเภทตางๆ ดังนี้ 

1.1  ตําแหนงประเภทท่ัวไป  

 1.1.1  การเลื่อนจากระดับปฏิบัติงานข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน  ใหใช
หลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่งแลวแตกรณี ดังนี้          
 (1)   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน  
ท่ีมีประสบการณเฉพาะตัวของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 4/2547     
เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2547 มติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2549 และมติ ก.ก.           
ครั้งท่ี 10/2552 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก. กําหนด   
 (2)  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด*   
 

 1.1.2  การเลื่อนจากระดับชํานาญงานข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส  
 ใหใชคณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานครตามท่ี ก.ก. กําหนด1  และใชหลักเกณฑ

และวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540      
เปนแนวทางประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม  และใหกําหนดเกณฑการประเมินบุคคลโดยคํานึงถึงหลักการ
ตามมาตรา 41 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก กรุงเทพมหานครควรกําหนดน้ําหนักของคะแนนแตละองคประกอบ
พรอมองคประกอบยอยท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจเปนคะแนน หรือเปนระดับ หรืออ่ืนๆ ก็ได2 

1.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 1.2.1  การเลื่อนจากระดับปฏิบัติการข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ  ใหใชหลักเกณฑ
ใดหลักเกณฑหนึ่ง แลวแตกรณี ดังนี้          
  (1)  หลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ สําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 และระดับ 4 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก. กําหนด    
  (2)  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด*   
  (3)  ใชคณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานครตามท่ี ก.ก. กําหนด1 และใชหลักเกณฑ          
และวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540  
เปนแนวทางประกอบในการพิจารณาโดยอนุโลม   
 1.2.2  การเลื่อนจากระดับชํานาญการข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ใหใช
หลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่งแลวแตกรณี ดังนี้          
  (1)  หลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ สําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 และระดับ 4 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก. กําหนด    

 
 
 *  ปจจุบันกรุงเทพมหานครยังไมมีการกําหนด 

1  แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2555 
2  แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 5/2558  เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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  (2)  หลกัเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด*   
 (3)  ใชคณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานครตามท่ี ก.ก. กําหนด1  และใช

หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2540 เปนแนวทางประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม  และใหกําหนดเกณฑการประเมินบุคคลโดยคํานึงถึง
หลักการตามมาตรา 41 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก  กรุงเทพมหานครควรกําหนดน้ําหนักของคะแนนแตละองคประกอบ
พรอมองคประกอบยอยท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจเปนคะแนน หรือเปนระดับ หรืออ่ืนๆ ก็ได2 
 1.2.3 การเลื่อนจากระดับชํานาญการพิเศษข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  ใหใช 
มติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2547  เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก.กําหนด  และใช
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2538 เปนแนวทางประกอบในการพิจารณาโดยอนุโลม   
 1.2.4 การเลื่อนจากระดับเชี่ยวชาญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับทรงคุณวุฒิ  ใหใชมติ ก.ก. 
ครั้งท่ี 6/2547  เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก.กําหนด  และใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538    
เปนแนวทางประกอบในการพิจารณาโดยอนุโลม   

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.   ตรวจสอบวามีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  และมีคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักเกณฑท่ีใชสําหรับการเลื่อน/การแตงตั้ง 
กําหนดไวหรือไม เชน คุณสมบัติเพ่ิมเติมเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะคัดเลือกตามคุณวุฒิของบุคคล เปนตน 

2.   ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ก. กําหนด   
3.  ตรวจสอบพฤติการณทางวินัย  
4.   หนวยงานหรือกองการเจาหนาท่ี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี  จัดทําคําสั่งตามอํานาจ

การบรรจุแตงตั้งตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 

5.   สงสําเนาคําสั่งใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก หนวยงานตนสังกัด กองการเจาหนาท่ี   
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน ก.ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําสั่ง 

   2.  การยาย  กําหนดวิธีการยายในตําแหนงประเภทตางๆ ดังนี้ 

        2.1 ตําแหนงประเภทท่ัวไป  

               2.1.1  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน   ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี
กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535     
 
 

 
 

 
 

*  ปจจุบันกรุงเทพมหานครยังไมมีการกําหนด 
1  แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2555 
2  แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 5/2558  เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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              2.1.2  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน   ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณเฉพาะตัวขอสายงานท่ีเริ่มตน
จากระดับ 1 และระดับ 2 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 4/2547  เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2547 มติ ก.ก. ครั้งท่ี 
3/2549 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2549 และมติ ก.ก. ครั้งท่ี 10/2552  เม่ือวันท่ี 17  ธันวาคม 2552  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก. กําหนด และหรือใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 แลวแตกรณี    
 2.1.3  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี
กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0708/ว 9  ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 

 2.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 2.2.1  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี
กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 
             2.2.2  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ         
ใหใชหลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ สําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา ของสายงานท่ีเริ่มตนจาก
ระดับ 3 และระดับ 4 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ตามท่ี ก.ก.กําหนด  และหรือใชหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0708/ว 9   
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 แลวแตกรณี     
         2.2.3  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  
  ใหใชมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
ตามท่ี ก.ก.กําหนด และใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16     
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 เปนแนวทางประกอบในการพิจารณาโดยอนุโลม และหรือใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 แลวแตกรณี 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตองมีตําแหนงวางและไมมีบัญชีสอบ 
2. ตรวจสอบวาผูยายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงหรือไม และ/หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ตามท่ีหลักเกณฑการยายของตําแหนงแตละ
ประเภทกําหนดไว   

3. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ก.กําหนด  
            3.1  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 
และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   ผูมีอํานาจตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เปนผูลงนามในคําสั่ง โดยพิจารณาจากเหตุผล
และความจําเปนเพ่ือประโยชนทางราชการ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี ก.ก. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนด ตําแหนง รวมท้ังคุณลักษณะจําเปนอ่ืน ๆ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น  
และความรู ประสบการณ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 
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3.2  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  ตองผานการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลตามท่ี ก.ก. กําหนด ซ่ึงแบงเปน 2 กรณี 
                3.2.1 กรณีท่ีตองประเมินผลงาน ไดแก การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานท่ีไมอยู
ในกลุมตําแหนงเดียวกัน ใหคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานัก
แตงตั้ง แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานจากขอเท็จจริง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและ
ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ 
                  3.2.2 กรณีท่ีไมตองประเมินผลงาน ไดแก การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานเดิม
หรือตางสายงานท่ีจัดอยูในกลุมเดียวกัน  

3.3  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  
ตองผานการดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี ก.ก. กําหนด  แบงเปน 2 กรณี 
                    3.3.1 กรณีท่ีตองประเมินผลงาน ไดแก การยายไปดํารงตําแหนงตางสายงาน ซ่ึงไมอยู     
ในกลุมตําแหนงเดียวกัน ตองเสนอผลงานท่ีเปนขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน      
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยางนอย 1 เรื่อง เพ่ือขอประเมินตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 
                  3.3.2 กรณีท่ีไมตองประเมินผลงาน  ไดแก การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานเดิม
หรือตางสายงานท่ีอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน โดยดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9    
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 

3.4  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  
ตองผานการดําเนินการตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2547  เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2547 ประกอบกับหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 แบงเปน 2 กรณี 
 3.4.1 กรณีท่ีตองประเมินผลงาน ไดแก การยายไปดํารงตําแหนงตางสายงาน ซ่ึงไมอยู      
ในกลุมตําแหนงเดียวกัน ตองเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 
 3.4.2 กรณีท่ีไมตองประเมินผลงาน ไดแก การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานเดิม
หรือตางสายงานท่ีอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน โดยดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9    
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 

4. ตรวจสอบพฤติการณทางวินัย  
5. หนวยงานหรือกองการเจาหนาท่ี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี จัดทําคําสั่งตามอํานาจ

การบรรจุแตงตั้ง มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 

6. สงสําเนาคําสั่งใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก หนวยงานตนสังกัด กองการเจาหนาท่ี สํานักปลัด-
กรุงเทพมหานคร สํานักงาน ก.ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําสั่ง 

   3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท          

 3.1 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป 

   3.1.1 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี
กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 
  3.1.2 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน  ใหใชหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่ง 
แลวแตกรณี ดังนี้          
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 (1)  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน  
ท่ีมีประสบการณเฉพาะตัวของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 4/2547     
เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2547 มติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2549 และมติ ก.ก.           
ครั้งท่ี 10/2552 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก. กําหนด   
 (2)  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด*  
  3.1.3 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนด
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 

 3.2 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

  3.2.1  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ  แบงเปน 2 กรณี 
   (1)  กรณีการแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 5 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2536  หรือหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 4 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2548  แลวแตกรณี 

(2)  กรณีการแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับ 
ชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่งแลวแตกรณี ดังนี้ 
  (2.1)  หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
0705/ว 7 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2534   
                                 (2.2)  หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
1006/ว 15 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2547  
                                 (2.3)  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 
ซ่ึงปจจุบันกําหนดใหใชตาม กฎ ก.ก. วาดวยการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 25593 
 3.2.2  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ  ใหใชหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่ง 
แลวแตกรณี ดังนี้ 
 (1)  หลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ สําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 และระดับ 4 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก.กําหนด และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 
2542    
  (2)  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด*   
  (3)  ใชคณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานครตามท่ี ก.ก. กําหนด1 และใชหลักเกณฑ          
และวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540  
เปนแนวทางประกอบในการพิจารณาโดยอนุโลม   

 
 
 

 
 

 *  ปจจุบันกรุงเทพมหานครยังไมมีการกําหนด 
1  แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2555 
  

 



 -๘๘- 

 3.2.3  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ   ใหใชหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่ง 
แลวแตกรณี ดังนี้ 
 (1)  หลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี

ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ สําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา ของ
สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 และระดับ 4 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก.กําหนด และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542   
  (2)  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด*   
 (3)  ใชคณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานครตามท่ี ก.ก. กําหนด1  และใช
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2540 เปนแนวทางประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม  และใหกําหนดเกณฑการประเมินบุคคลโดยคํานึงถึง
หลักการตามมาตรา 41 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก  กรุงเทพมหานครควรกําหนดน้ําหนักของคะแนนแตละองคประกอบ
พรอมองคประกอบยอยท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจเปนคะแนน หรือเปนระดับ หรืออ่ืนๆ ก็ได2 
            3.2.4 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ   
ใหดําเนินการตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2547  เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก.
กําหนด และใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16  
ลงวันท่ี  29 กันยายน 2538 เปนแนวทางประกอบในการพิจารณาโดยอนุโลม  และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542   

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตองมีตําแหนงวางและไมมีบัญชีสอบ 
2. ตรวจสอบวาผูท่ีจะแตงตั้งมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือไม และ/หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ก. 
กําหนด  

3. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ก.กําหนด ดังนี้ 
3.1 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  แบงเปน 

 3.1.1 กรณีการแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ตองผานการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด ไดแก การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก  
การคัดเลือก ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 5 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536 หรือการบรรจุ
กลับผูซ่ึงโอนไปสวนราชการอ่ืนแลวโอนกลับมาตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 4 ลงวันท่ี  
18 มีนาคม 2548   
 3.1.2 กรณีการแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชํานาญงาน 
ตองผานหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด ไดแก  การยาย หรือการโอนผูไดรับคัดเลือก      
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0705/ว 7 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2534 หรือการคัดเลือกผูสอบแขงขัน   
 

 
 

 
 

*  ปจจุบันกรุงเทพมหานครยังไมมีการกําหนด 
1  แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2555 
2  แกไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 5/2558  เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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ในตําแหนงระดับ 3 ไดในตําแหนงหนึ่งเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 3 ในตําแหนงอ่ืน ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 15 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2547  หรือผานการคัดเลือกตามกฎ ก.ก.  
วาดวยการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 
 3.2 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ   
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตองผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  
ตามท่ี ก.ก. กําหนด 

4.  ตรวจสอบพฤติการณทางวินัย  
5.  หนวยงานหรือกองการเจาหนาท่ี สํานักปลัดกรุงเทพมหานครแลวแตกรณีจัดทําคําสั่ง  

ตามอํานาจการบรรจุแตงตั้ง มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 
 6.  สงสําเนาคําสั่งใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก หนวยงานตนสังกัด กองการเจาหนาท่ี สํานัก- 
ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน ก.ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําสั่ง 
 
หมายเหตุ 

1. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ
เฉพาะตัวของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 4/2547  เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 
2547 มติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2549 และมติ ก.ก. ครั้งท่ี 10/2552 เม่ือวันท่ี    
17 ธันวาคม 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก. กําหนด   

 หลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑท่ีใชสําหรับการเลื่อนระดับตําแหนง การยาย และการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป  ซ่ึงกําหนดวิธีการคัดเลือกแบงเปน 3 วิธี คือ คัดเลือกโดยการสอบ  
คัดเลือกโดยการประเมินผลงาน  และคัดเลือกโดยการใหทดลองปฏิบัติงาน  ซ่ึง ก.ก. มีการปรับปรุงรายละเอียด   
ท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
   -  มติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2554  อนุมัติหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคล 
และการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 โดยกําหนดระยะเวลาข้ันต่ํา  
ในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนง      
ท่ีจะแตงตั้ง 
 -  มติ ก.ก. ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 แกไขรายละเอียดเก่ียวกับการเทียบ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เทากับ 
การดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2554  

2. หลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ สําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา ของสายงาน    
ท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 และระดับ 4 ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมตามท่ี ก.ก. กําหนด   
 หลักเกณฑดังกลาว เปนหลักเกณฑท่ีใชสําหรับการเลื่อนระดับตําแหนง การยาย และการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ โดยพิจารณาจาก
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องคประกอบตาง ๆ ท้ังในสวนของคุณสมบัติของบุคคล  คุณลักษณะของบุคคล  และการเสนอผลงาน  ซ่ึงจะมี
การประเมินผลงานโดยคณะกรรมการประเมินผลงานของแตละสายงาน  ท้ังนี้ ก.ก. มีการปรับปรุงรายละเอียด  
ท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
 -  มติ ก.ก. ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2554  อนุมัติหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคล  
และการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
 -  มติ ก.ก. ครั้งท่ี  5/2559  เม่ือวันท่ี  19 พฤษภาคม 2559 แกไขรายละเอียดเก่ียวกับการ
กําหนดระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล
และระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  
 -  มติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ปรับปรุงบัญชีกําหนดตําแหนงสําหรับการ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลฯ 
 -  มติ ก.ก. ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 แกไขรายละเอียดเก่ียวกับการเทียบ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เทากับ     
การดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร     
พ.ศ. 2554  
 3.  การคัดเลือกโดยใชคณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานครตามท่ี ก.ก. กําหนด1  และใช
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2540 เปนแนวทางประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม  และใหกําหนดเกณฑการประเมินบุคคลโดยคํานึงถึง
หลักการตามมาตรา 41 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก  กรุงเทพมหานครควรกําหนดน้ําหนักของคะแนนแตละองคประกอบ
พรอมองคประกอบยอยท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจเปนคะแนน หรือเปนระดับ หรืออ่ืนๆ ก็ได2 
 หลักเกณฑท่ีกําหนดขางตนใชสําหรับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซ่ึงนําวิธีการ
ตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี  30 กันยายน 2540 มาใชเปน
แนวทางประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานครตามท่ี ก.ก. 
กําหนด เปนผูประเมินและพิจารณาความเหมาะสมของผูสมัครเขารับการคัดเลือก โดยพิจารณาเทียบขอมูล
บุคคล เชน คุณสมบัติ ผลงาน ประวัติการรับราชการ เปนตน ตามเกณฑการประเมิน 4 องคประกอบ ไดแก  
ผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ตามท่ีกําหนดในมติ ก.ก. ครั้งท่ี 5/2558     
เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558    
 4.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการสําหรับการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ดังนี้ 
 ผูมีอํานาจตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เปนผูลงนามในคําสั่ง   โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปน เพ่ือประโยชน
ของทางราชการและการพัฒนาขาราชการเปนหลัก  และคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ความรู ประสบการณ ความสามารถ รวมท้ังคุณลักษณะความจําเปนอ่ืนๆ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนั้นๆ  โดยอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
แตงตั้ง  หรือจะหารือรวมกับผูบังคับบัญชาของขาราชการท่ีจะยาย  หรือจะดําเนินการโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
เห็นสมควรเพ่ือใหการยายเปนไปอยางเหมาะสมดวยก็ได 
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 5. กฎ ก.ก. วาดวยการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2559  เปนหลักเกณฑการสอบคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชํานาญงาน ผูท่ีไดรับวุฒิปริญญาเพ่ิมข้ึน  
หรือมีวุฒิอยูเดิม แตมิไดดํารงตําแหนง และไมเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประสงค  
จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  โดยจะตองเปนผูสอบผานการคัดเลือก
ตามกฎ ก.ก. ดังกลาว 
   6.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 5 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536 กําหนดเก่ียวกับกรณี
การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน  ดังนี้ 
 -  กรณีท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งจากUผูสอบแขงขันได U มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 -  กรณีท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งจาก Uผูสอบคัดเลือกได 
 -  กรณีท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งจาก Uผูไดรับคัดเลือก 
   7.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 4 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2548  กําหนดเก่ียวกับ       
การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูสอบแขงขันไดข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนี้ 
 -  อนุมัติใหสวนราชการเจาสังกัดอาจพิจารณาเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน 
และสอบแขงขันไดในสวนราชการอ่ืน ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนได โดยเปนผูสอบแขงขันได 
ในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะไดรับการเลื่อนและแตงตั้ง  ถึงลําดับท่ีท่ีจะไดรับการบรรจุ  เลื่อนและ
แตงตั้งกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิก   เม่ือเลื่อนและแตงตั้งตามผลการสอบแขงขันแลวใหยกเลิก
บัญชีผูนั้นสอบได  สวนราชการจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนง
เดียวกันกับตําแหนงท่ีจะเลื่อนและแตงตั้ง  โดยการเลื่อนและแตงตั้งกรณีนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
   8.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0705/ว 7 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2534 กําหนดเก่ียวกับการยาย
หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูรับคัดเลือก 
 -  ยายหรือโอนขาราชการ หากขาราชการผูนั้น  Uไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 
3 หรือ 4 U  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงซ่ึงอยูในสายงาน
ท่ีจะยายหรือรับโอน และบัญชีผูสอบแขงขันไมยกเลิก ไมเคยดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือ 4 มากอน มีวุฒิตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน โดยไดรับทุนรัฐบาลไทย หรือทุนรัฐบาลตางประเทศ ทุนองคการ
ระหวางประเทศ  
   9.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 15 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2547 กําหนดเก่ียวกับการยาย
หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน 
 -  ไดรับวุฒิปริญญาเพ่ิมข้ึน  
 -  ไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 มากอน 
 -  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานระดับ 3 ได ตองเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงซ่ึงอยูใน    
สายงานท่ีจะยายหรือรับโอนและบัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมถูกยกเลิก 
 - อนุมัติใหสวนราชการ Uใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่ง U  เพ่ือยายหรือโอนขาราชการ        ท่ี
สอบแขงขันไดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานระดับ 3 ตําแหนงอ่ืนโดยวิธีคัดเลือกได ผูนั้นจะตองมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง และแตงตั้งไดไมสูงกวาระดับเดิมและไมเกิน
ระดับ 5 



 -๙๒- 

   10.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542   กําหนดเก่ียวกับ
มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการ
ประเมินบุคคล 
   11.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 กําหนดเก่ียวกับ 
การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
 


