หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา
และเอกสารประกอบใหใชตามแบบที่กําหนดแนบทายนี้ (ตามเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารประกอบ
หมายเลข 2)
2. ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับ
การประเมิน เชน แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน รวมทัง้ ให
ผูประเมินแจงหลักเกณฑและหัวขอการประเมินใหผูรับการประเมินทราบดวย (ตามแบบมอบหมายงาน
ที่แนบทาย)
3. การประเมินครั้งที่ 1 ใหผูอํานวยการ/ผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกอง จัดลําดับ
ผลการประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได ผลการประเมิน
ตองปรับปรุงและผูที่ไมอยูในหลักเกณฑเลื่อนขั้นไวใหชัดเจนเพื่อเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (ตามเอกสาร
หมายเลข 3) และใหจัดทําบัญชีรวมขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
(ตามเอกสารหมายเลข 4)
4. การประเมินครั้งที่ 2 ใหผูอํานวยการ/ผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกอง จัดลําดับ
ผลการประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได ผลการประเมิน
ตองปรับปรุงและผูที่ไมอยูในหลักเกณฑเลื่อนขั้นไวใหชัดเจนเพื่อเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (ตามเอกสาร
หมายเลข 3) และใหจัดทําบัญชีรวมขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
(ตามเอกสารหมายเลข 4)
5. เมื่อครบรอบการประเมินในแตละครั้งใหผูอํานวยการ/ผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับ
กองประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปดเผยใหทราบไดโดยทั่วกับ (ตามเอกสาร
หมายเลข 5)
6. ใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ในเรื่องตาง ๆ คือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําปและคาตอบแทนอื่น ๆ การพัฒนาและ
การแกไขการปฏิบัติงาน การแตงตั้งขาราชการ การใหออกจากราชการ และการใหรางวัลจูงใจและ
การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
6.1 การประเมินครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) เมื่อผูประเมินชั้นตนและผูอํานวยการ/
ผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกอง ไดประเมินและนําเสนอคณะกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรองฯ
ในหน ว ยงานระดั บ กองพิ จ ารณาแลว ให สง แบบประเมิ น ไปยั ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยงานที่ มี ห น า ที่
ประเมินชั้นตนในการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อใชในการประเมินตอไป
6.2 การประเมินครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) ใหสงแบบประเมินทั้งหมดตลอดปให
กรมคุมประพฤติจัดเก็บเพื่อใชประโยชนตอ ไป

-27. แนวทางการเสนอจํานวนขาราชการและลูกจางประจําเพื่อพิจารณาเลือ่ นขัน้ ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
7.1 การจัดกลุมขาราชการ แบงกลุมขาราชการตามสายงานเปน 2 กลุม คือ
กลุมสายงานพนักงานคุมประพฤติ และ
กลุมสายงานธุรการ (ระดับ 1 – 6)
7.1.1 หนวยงานในสํานักงานคุมประพฤติระดับกอง จังหวัดหรือประจําศาล
- กลุมสายงานพนักงานคุมประพฤติ ใหแบงกลุมยอยอีก 4 กลุม คือ
1. กลุมผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติระดับกอง
2. กลุมหัวหนากลุมงานพัฒนางานคุมประพฤติ ผูอํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติจงั หวัดหรือประจําศาล
3. กลุมพนักงานคุมประพฤติระดับ 6 – 8 ผูปฏิบัติ
4. กลุมพนักงานคุมประพฤติระดับ 3 – 5
- กลุมสายงานธุรการ (ระดับ 1 – 6)
7.1.2 หนวยงานไมสังกัดกอง สํานักงานเลขานุการกรม กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม กองแผนงานและสารสนเทศ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติด
- กลุมสายงานทีเ่ ริ่มตนตั้งแตระดับปริญญาตรี ใหแบงกลุมยอยอีก 4 กลุม คือ
1. กลุมผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2. กลุมหัวหนากลุม หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย
3. กลุมขาราชการระดับ 6 – 8 ผูปฏิบัติ
4. กลุมขาราชการระดับ 3 – 5
- กลุมสายงานธุรการ (ระดับ 1 – 6)
7.1.3 ลูกจางประจํา ไมมกี ารจัดกลุม
7.2 การนําเสนอรายชื่อขาราชการ/ลูกจางประจํา ที่มีความเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ใหพิจารณาตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผูนั้นพึงจะได ซึ่งจะตองเปน
ผูมีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน คะแนน 90 – 100 % หรือ 180 – 200 คะแนน โดยใหเรียงตามลําดับ
บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยไมตองคํานึงถึงโควตา

-37.3 หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนขั้น มีดังนี้
7.3.1 การเลื่อนขั้น ณ 1 เม.ย. พิจารณาเลื่อนขั้น 1 ขั้น ไดไมเกินรอยละ 15
ของจํานวนขาราชการ/ลูกจางประจํา ในแตละกลุมที่ปฏิบัติราชการอยูในสังกัดนั้น ณ วันที่ 1 มีนาคม
7.3.2 การเลื่อนขั้น ณ 1 ต.ค. พิจารณาเลื่อนขั้น 1 ขั้น ไดไมเกินรอยละ 40
ของจํานวนขาราชการ/ลูกจางประจําในแตละกลุมที่ปฏิบัติราชการอยูในสังกัดนั้น ณ วันที่ 1 กันยายน
7.3.3 ผูที่ไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษในรอบปที่ผานมาติดตอกัน ไมมีขอหาม
ในการเสนอใหเลื่อนขั้นกรณีพิเศษอีก
7.3.4 ผูที่ไดรับการเลื่อนระดับทั้งในและนอกระดับควบในปงบประมาณ ไมเสียสิทธิ
ในการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษในปงบประมาณ นั้น
7.3.5 กรณีมีคําสั่งลงโทษทางวินัยในรอบการพิจารณาจะไมไดรับพิจารณาเลื่อนขั้น
ยกเว น การกระทํ าผิด วิ นั ย ที่ ไ ด รับ การยกเวน โทษหรือเปน ความผิด เล็ ก น อ ยให พิจ ารณาพฤติ ก ารณ
การกระทําผิดประกอบเปนรายกรณี ซึ่งอาจจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษตามที่หนวยงาน
เสนอได
7.3.6
ผูที่อยูระหวางดําเนินการทางวินัย (ยกเวนกรณีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยรายแรง) หากผลการพิจารณายังไมเสร็จ ไมมีขอจํากัดในการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณี
พิเศษตามที่หนวยงานเสนอ
7.3.7 ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานขอใหหนวยงานคํานึงถึงผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบรวมตัวชี้วัดรายบุคคล ปริมาณงาน การบริหารงบประมาณ และการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3.8 การพิจารณาเลื่อนขั้นพิเศษ กรณีขาราชการที่ไปชวยราชการที่สวนราชการอื่น
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการกรมคุมประพฤติ หากมีเหตุผลสมควรอาจไมจําเปนตองยึดถือตามที่
สวนราชการอื่นเสนอมาก็ได
7.3.9 การพิจารณาในระดับผูอํานวยการกอง/สํานักงานคุมประพฤติภาคหรือ
เทียบเทาขึ้นไป ใหพิจารณาจากการบริหารงาน การกํากับดูแลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตาม
แผนดําเนินงานที่กําหนดไวและตามตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ การแกไขปญหาภายในหนวยงาน
การตรวจราชการหรือการตรวจเยี่ยม การคิดริเริ่มนํานวัตกรรมและแนวคิดใหม ๆ มาใชในหนวยงาน ฯลฯ
7.3.10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเปนดุลพินิจของคณะกรรมการกรมคุมประพฤติ ซึ่ง
ตองพิจารณาดวยความละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลสมควรอาจไมจําเปนตองยึดถือตามลําดับที่
หนวยงานเสนอมาก็ได

-47.4 หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑปกติ ใหพิจารณา
ตามลําดับ ดังนี้
7.4.1 พิจารณาจากผูไดรับการพิจารณาเปนขาราชการ/ลูกจางประจําดีเดนหรือ
ไดรับรางวัลคุมประพฤติสดุดีระดับกรม ทั้งประเภทบุคคลและสํานักงาน (สําหรับผูบริหาร) ใหไดรับการ
เลื่อนขั้นกรณีพิเศษในรอบถัดไปเวนแตจะปรากฏชัดเจนวามีพฤติการณอันควรยกเวน เชน มีผลการ
ปฏิบัติงานตกต่ําลงมาก มีวันลาจํานวนมาก หรือมีขอควรพิจารณาอื่น ๆ
7.4.2 พิจารณาจากผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนแตไมเคยไดรับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ
โดยพิจารณายอนหลัง 5 ป โดยในระยะเวลา 5 ป ตองไดรับการเสนอชื่ออยูในเกณฑดีเดนระดับกอง/ภาค
มาไมนอยกวา 3 ครั้ง แตไมจําเปนตองเสนอติดตอกัน ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการระดับ
กรม
8. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการที่เกี่ยวของ กลุมงานบริหารงานบุคคล จะดําเนินการ
แจงใหทราบในแตละรอบของการประเมินฯ

หมายเหตุ หากมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่งานขอมูลบุคคล คุณวรรณฤดี ทองเพิม่ โทร 02 4122818
หมาดไทย 219 , 235

(สําเนา)
ระเบียบกรมคุมประพฤติ
วาดวยการยายขาราชการ
พ.ศ. 2544
ดวยกรมคุมประพฤติมีนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การโยกยายใหเปนระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่ไดมีระเบียบกรมคุมประพฤติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการธุรการ ผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ พ.ศ. 2541 ใชบังคับอยูแลว ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ และ
เปนการบํารุงขวัญและกําลังใจของขาราชการกรมคุมประพฤติใหทั่วถึง เสมอภาค และเปนธรรม จึงได
พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการขอยายไปดํารงตําแหนงใหม ประกอบกับกรมคุมประพฤติ
มีหนวยราชการในสังกัดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจําเปนตองมีการยายขาราชการไปปฏิบัติหนาที่
ตามหนวนงานตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกทางราชการ ดังนั้น เพื่อใหการยายขาราชการเปนไปอยาง
มีระบบ มีความเปนธรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีระเบียบ
การยายขาราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยการยายขาราชการ พ.ศ. 2537
ขอ 2 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยการยายขาราชการ พ.ศ. 2544”
ขอ 3 การยายตามระเบียบนี้ มี 2 ประเภท คือ
3.1 การขอยาย หมายถึง การยายตามที่ขาราชการแจงความประสงค เนือ่ งจากมี
เหตุผลและความจําเปน เชน เพื่ออยูรวมกับครอบครัวหรือคูสมรส เพื่อดูแลบิดามารดา เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อกลับภูมิลําเนา ยายสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม เพื่อหาประสบการณ
เปนตน
3.2 การสั่งยาย หมายถึง การยายขาราชการไปดํารงตําแหนงในหนวยงานตาง ๆ
สังกัดกรมคุมประพฤติเพื่อประโยชนของทางราชการและการพัฒนาขาราชการ โดยไมใชกรณีขอ 3.1
เชน การมอบหมายหน าที่ความรับผิ ดชอบสูงขึ้น การเปดหนวยงานแหงใหม การเสริ มอั ตรากําลัง
การยายทดแทนเรงดวน การดําเนินการทางวินัย การแกไขปญหาที่เกิดผลกระทบตอหนวยงาน เปนตน
ขอ 4 เพื่อใหการพิจารณายายมีความละเอียดรอบคอบ โปรงใส และเหมาะสมใหมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณายายขาราชการโดยเปดเผย ประกอบดวยขาราชการที่ดํารงตําแหนง
สูงกวาหรือเทียบเทาระดับที่จะพิจารณายาย ตามที่อธิบดีกรมคุมประพฤติเห็นสมควร

-2ใหหนวยงานการเจาหนาที่จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เชน
จํานวนบุคคล ระดับตําแหนง แบบสอบถามการยาย ความเห็นของผูบังคับบัญชาประกอบการพิจารณา
การยายขอมูลและขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ขอ 5 การยายขาราชการไปปฏิบัติราชการในตําแหนงตาง ๆ ในหนวยงานสังกัด
กรมคุมประพฤติ ใหพิจารณาดําเนินการปงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ ตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกป
การยายนอกเหนือจากวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ
ขอ 6 กรณีขอยาย ใหแนบหลักฐานที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา (ถามี) เชน
การยายเพื่อติดตามคูสมรส ซึ่งรับราชการทางหนวยงานอื่น ใหแนบสําเนาคําสั่งยายของคูสมรส เปน
ตน
ขอ 7 ใหหนวยงานการเจาหนาที่สงแบบสํารวจการยายใหหนวยงานในสังกัดกรมคุม
ประพฤติทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกป โดยใหขาราชการ กรอก
แบบสํ ารวจเสนอผ า นผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น เพื่ อ พิ จ ารณาทํ า ความเห็ น และส ง กลั บ คื น ไปยั ง
สํานักงาน เลขานุการกรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
ขาราชการผูใดไมสงแบบสํารวจฯ กลับคืน กรมคุมประพฤติจะพิจารณายายตามที่
เห็นสมควร
ขอ 8 กรมคุมประพฤติ จะพิจารณาแบบสํารวจการยายขาราชการ เฉพาะเมื่อขาราชการ
ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่ไปดํารงตําแหนง
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษอยางยิ่ง ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
ขอ 9 สําหรับขาราชการทุกระดับที่ไดยื่นแบบสํารวจแสดงความประสงคขอยายไว และ
ระหวางที่แบบสํารวจขอยายยังไมมีผลสิ้นสุด หากมีความประสงคขอยกเลิกคํารองขอยายหรือเปลีย่ นแปลง
ความประสงคประการใดใหทําบันทึกเปนลายลักษณอักษรแจงใหหนวยงานการเจาหนาที่ สํานักงาน
เลขานุการกรมทราบเปนการดวน โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ขอ 10 ในกรณีที่มีผูประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงในหนวยงานเดียวกันหลายคน
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ประวัติ
การไดรับพิจารณายายในครั้งกอน ๆ ประโยชนของทางราชการ ภูมิลําเนา ลําดับอาวุโส หรือเหตุผลอื่น
ๆ
ขอ 11 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกทางราชการ อธิบดี
กรมคุมประพฤติ อาจพิจารณาสั่งการแตกตางจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ได

-3ขอ 12 ในการยายลูกจางประจํา ใหนําระเบียบนี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 13 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ) กิตติพงษ กิตยารักษ
(นายกิตติพงษ กิตยารักษ)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

(สําเนา)
ระเบียบกรมคุมประพฤติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบีบกรมคุมประพฤติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการธุรการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับมาตรา 22 (1)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 กรมคุมประพฤติโดย อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ จึงวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหแกไขคําวา “ขาราชการธุรการ” ในระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการธุรการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ พ.ศ. 2541
เปน “ขาราชการพลเรือนสามัญ” ทุกแหง
ขอ 4 ใหเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “ผูอํานวยการกองหรือมีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการกอง”
และ “ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ” ในขอ 4 แหงระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการธุรการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ พ.ศ.
2541 ดังตอไปนี้
“ผูอํานวยการกองหรือมีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการกอง” หมายความวา
ผูอํานวยการระดับกองในสังกัดกรมคุมประพฤติ แตไมรวมถึงผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
และผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด”
“ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดหรือประจําศาล”

-2ขอ 5 ใหยกเลิกขอความในขอ 5 แหงระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการยายขาราชการธุรการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ พ.ศ. 2541
และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 ใหมีการยายขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 ตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ ดังตอไปนี้
1. เลขานุการกรม
2. ผูอํานวยการกองหรือมีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการกอง
3. ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ”
ขอ 6 ใหยกเลิกขอความตามขอ 7 แหงระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการยายขาราชการธุรการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ พ.ศ. 2541
และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 7 ขาราชการผูดํารงตําแหนงตามขอ 5 เมื่อไดปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกัน
มาเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป ใหดําเนินการยายไปดํารงตําแหนงอื่นภายในหกสิบวัน
นับแต วั น ถั ด จากวั น ที่ ข า ราชการผู นั้น ปฏิ บัติ ห นา ที่ ค รบกํ า หนดเวลาดั ง กล าว เวน แตก รณีมี เ หตุผ ล
ความจําเปนพิเศษ”
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) กิตติพงษ กิตยารักษ
(นายกิตติพงษ กิตยารักษ)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

(สําเนา)
ระเบียบกรมคุมประพฤติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการธุรการ
ผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
พ.ศ. 2541
เพื่อใหขาราชการกรมคุมประพฤติผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เปนหัวหนาหนวยงานระดับฝาย ระดับกองหรือหนวยงานที่เทียบเทากับหนวยงานดังกลาว ติดตอกัน
มาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง ควรจะไดรับการพิจารณาใหยายไปดํารงตําแหนงอื่นในระดับเดียวกัน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และประสบการณหลายดาน รวมทั้งพัฒนาทักษะในการบริหาร พัฒนา
แนวความคิดและทัศนคติใหกวางไกล เพื่อใหมีความพรอมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงเปน ผูบริหารระดับกลางและระดับสูงตอไป ตลอดจนเพื่อเปนหลักประกันความเปนธรรม
แกขาราชการ ที่ยายดวย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการ พ.ศ. 2541 และมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 21 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมคุมประพฤติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการธุรการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นของกรมคุมประพฤติ ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“การยาย” หมายความวา การแตงตั้งใหขาราชการผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปดํารง
ตําแหนงอื่น โดยตองเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ขอ 5 ใหมีการยายขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 ตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ดังตอไปนี้
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(2) ผูอํานวยการกอง
(3) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
(4) ผูอํานวยการศูนย
(5) หัวหนากลุม
(6) หัวหนาศูนย
(7) หัวหนาสํานักงานคุมประพฤติ
(8) หัวหนาหนวย
(9) หัวหนาฝาย
ขอ 6 การยายขาราชการตามระเบียบนี้ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ตัวบุคคลใหตรงกับลักษณะงาน ความตองการของตําแหนงที่จะยายไปแตงตั้ง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดํารงตําแหนง หนาที่รับผิดชอบของตําแหนง
ความรู ประสบการณในการทํางาน ความสามารถ ทักษะที่จําเปนในการดํารงตําแหนงที่จะยายไป
แตงตั้ง ความพรอมของกําลังคนในระดับลางที่จะมารองรับการยาย รวมทั้งประโยชนของทางราชการ
ขวัญ กําลังใจ และทางกาวหนาของขาราชการในการปฏิบัติงานดวย
ขอ 7 ขาราชการผูดํารงตําแหนงตามขอ 5 เมื่อไดปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกันมาเปน
เวลาไมเกินสี่ป ใหดําเนินการยายไปดํารงตําแหนงอื่นภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ขาราชการผูนั้น
ปฏิบัติหนาที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว เวนแตกรณีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ
ขอ 8 การตอระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่เดิมของขาราชการผูดํารงตําแหนง ตามขอ 7
ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งการดังตอไปนี้
8.1 ในกรณีที่เห็นวา ยังไมสมควรยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ก็ให
ขาราชการผูนั้น อยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปไดอีกเปนเวลาไมเกินหนึ่งป
8.2 ในกรณีที่ขาราชการผูไดรับการตอระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่เดิม และได
ปฏิบัติหนาที่ครบกําหนดเวลาตามขอ 8.1 แลว หากอธิบดีพิจารณาเห็นวา ยังมีความจําเปนไมอาจยาย
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นได หรือถายายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นแลว อาจเสียหายแกราชการ
ก็ใหอธิบดีสั่งใหขาราชการผูนั้นอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปไดอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมเกินหนึ่งป
ขอ 9 การตอระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่เดิมตามขอ 8 ของขาราชการผูดํารงตําแหนง
ระดับ 8 ใหอธิบดีเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ หาก อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ
ไมใหความเห็นชอบ ก็ใหอธิบดีพิจารณาดําเนินการยายขาราชการดังกลาว ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น

-3ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติกําหนด
หรือนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่มีการตอระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ครั้งแรก แลวแตกรณี
ขอ 10 ใหอธิบดีรายงานการดําเนินการยาย หรือการตอระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่เดิม
ของขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 ใหปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ก.พ. ทราบ
ขอ 11 การนับเวลาปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกัน สําหรับขาราชการผูดํารงตําแหนงตาม
ขอ 5 ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เปนตนไป
ขอ 12 ในกรณีที่มีความจําเปนหรือประโยชนแหงราชการ อธิบดีพิจารณาสั่งการที่แตกตาง
จากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ลงชื่อ) ชัช ชลวร
(นายชัช ชลวร)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

