
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่ง 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
พนักงานให้ด ารงต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติหรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานประจ าตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล 
“แต่งตั้ง”  หมายความว่า  การเลื่อนพนักงานให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งที่เป็นต าแหน่ง

ประเภทเดียวกันหรือข้ามประเภทต าแหน่ง  และหมายความรวมถึงการย้ายพนักงานเพ่ือเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ  

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ลักษณะ  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๖ การแต่งตั้งพนักงาน  ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม  ลักษณะของงานในต าแหน่งนั้น  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ตลอดจนศักยภาพ  สมรรถนะ  ความรู้   ความสามารถ  ประวัติการท างาน   
ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น  รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน 

ข้อ ๗ การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ต้องไม่เป็น   
ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานและมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง   
ที่จะแต่งตั้งนั้น  และ 

(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทและระดับนั้น 
ข้อ ๘ วิธีการได้มาซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง   

ดังนี้ 
(๑) การสอบคัดเลือก 
(๒) การคัดเลือก 
(๓) การประเมิน 
(๔) การย้าย 
ข้อ ๙ การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ในคราวใด   

ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เลขาธิการมอบหมาย  เป็นประธาน 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือด้านกฎหมายจากบุคคลภายนอก  จ านวน  

๑  คน  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนพนักงานที่มีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งของพนักงานที่จะแต่งตั้ง   

ที่เลขาธิการมอบหมาย  จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนส านักงาน  ก.พ.  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการ 
ให้เลขานุการแตง่ตั้งพนักงานในส านักบริหารทรพัยากรบุคคลต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทอ านวยการ  

ระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ไม่เกิน  ๒  คน 
ให้คณะกรรมการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
กรณีมีความจ าเป็นเลขาธิการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยคณะกรรมการด าเนินการ  

ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้  แต่ถ้าคณะอนุกรรมการใดปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  การคัดเลือก   
หรือการประเมิน  คณะอนุกรรมการนั้นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวัดและประเมินผลจาก  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย   
เสร็จแล้วให้คณะอนุกรรมการน าเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการด าเนินการโดยเร็ว 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ถ้าคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ  รวมถึงเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ   
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งตามข้อ  ๗  ให้แต่งตั้งบุคคลอื่นแทน 

ข้อ  ๑๐ การแต่งตั้งพนักงานตามวิธีการข้อ  ๘  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด   
สายงานใด  ระดับใด  ให้ส านักงานประกาศรับสมัครภายใต้หลักเกณฑ์  วิธีการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งทราบก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันท าการ  โดยประกาศอย่างน้อย   
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างที่อาจจะแต่งตั้ง 
(๒) หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(๓) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้ง 
(๔) ก าหนดการรับสมัคร  วันเวลาและสถานที่  และวิธีการรับสมัคร  กรณีที่ต้องมีการรับสมัคร  

ทั้งนี้  ให้ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  ๕  วันท าการ 
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการแต่งตั้ง 
(๖) หลักสูตรและวิธีการด าเนินการให้ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการด าเนินการสอดคล้องกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่ง  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
(๗) เกณฑ์การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  หรือการประเมิน  แล้วแต่กรณี 
(๘) การขึ้นบัญชี  และการยกเลิกบัญชี  กรณีที่ต้องมีการขึ้นบัญชี   
(๙) การแต่งตั้ง 

(๑๐) เรื่องอื่น ๆ  หรือข้อความอื่นที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งควรทราบ 
ข้อ  ๑๑ ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน  

ก าหนดต าแหน่งที่ส านักงานก าหนด  รวมทั้งข้อก าหนดอื่นที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ลักษณะ  ๒ 
การแต่งตั้งต าแหน่งประเภทบริหาร 

 
 

ข้อ  ๑๒ ในลักษณะนี้ 
“ต าแหน่งประเภทบริหาร”  หมายความว่า  ต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง  ต าแหน่งประเภทบริหาร  

ระดับต้น 

หมวด  ๑ 
ต าแหนง่ประเภทบริหาร  ระดับสงู 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๓ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ของต าแหน่ง   

ประเภทบริหาร  ระดับสูง  และ 
(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๑๔ หลักสูตรการคัดเลือก  ให้มีการทดสอบ  ๒  ภาค  โดยคณะกรรมการด าเนินการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ดังนี้ 

(ก) ภาคการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  (๑๐๐  คะแนน) 
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้ด าเนินการหรืออาจมอบหมาย 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ด าเนินการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารและผลการประเมินใช้ได้ไม่เกิน   
๒  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประเมิน 

หากปรากฏว่า  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  มีการตอบแบบประเมิน 
สมรรถนะหลักทางการบรหิารที่ไม่สอดคล้องกันท าให้ไม่สามารถประมวลผลได ้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  หรือส านักงาน  ก.พ.  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการประเมินสมรรถนะหลัก   
ทางการบริหารให้แก่ผู้เข้ารับการประเมินใหม่อีกครั้ง 

(ข) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑) เอกสารผลงาน  วิสัยทัศน์  การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์  (75  คะแนน) 
  (๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่   

ที่ผ่านมาในต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  หรือเทียบได้  
ไม่ต่ ากว่าในต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณ วุฒิ  จ านวน   
๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มา  แนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์ที่ส านักงานได้รับ
และ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และความภาคภูมิใจและเหตุผล
ที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๒) เอกสารวิสัยทัศน์  (๒5  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะความคาดหวัง  
เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง  โดยจัดท า  
เป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๓) การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การแสดงวิสัยทัศน์
และการสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ 

 (๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



  (๒.๑) การด ารงต าแหน่ง  (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  
ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริ หาร  ระดับต้น  หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

  (๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
  (๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
 ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๒.๑)  (๒.๒)  (๒.๓)  และ  (๒.๔)  ให้เป็นไปตามท่ี 

คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 
ข้อ  ๑๕ วิธีด าเนินการ 
(๑) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  

ระดับสูง  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๑๔  (ข) 
(๒) การแต่งตั้งผู้เคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ตามระเบียบคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ขึ้นด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร  ระดับสูง  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๑๔  (ข) 

(๓) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  ที่ไม่เคยด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารมาก่อน  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตร  
การคัดเลือกข้อ  ๑๔  ส่วนผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง  มาก่อน  ใช้วิธีการย้าย 

ข้อ  ๑๖ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  ได้ด าเนินการ   
ตามส่วนนี้แล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอผลการด าเนินการต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การคัดเลอืก 

 
 

ข้อ  ๑๗ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๑๔  จะต้อง 
(ก) ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  และ 
(ข) ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๘ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบน าผลการด าเนินการตามข้อ  ๑๖  จัดท าประกาศรายชื่อ   
ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  (ข)  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร
เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๑๙ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๑๘  และมีคุณสมบัติ  
ตามข้อ  ๑๓  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการคัดเลือกครั้งนั้น 

หมวด  ๒ 
ต าแหนง่ประเภทบริหาร  ระดับต้น 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๒๐ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง 

ประเภทบริหาร  ระดับต้น  และ 
(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๒๑ หลักสูตรการคัดเลือก  ให้มีการทดสอบ  ๒  ภาค  โดยคณะกรรมการด าเนินการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ดังนี้ 

(ก) ภาคการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  (๑๐๐  คะแนน) 
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้ด าเนินการหรืออาจมอบหมาย

ให้ส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ด าเนินการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  และผลการประเมนิใช้ไดไ้มเ่กนิ  
๒  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประเมิน 

หากปรากฏว่า  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  มีการตอบแบบประเมินสมรรถนะหลัก 
ทางการบริหารที่ไม่สอดคล้องกันท าให้ไม่สามารถประมวลผลได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



คณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  หรือส านักงาน  ก.พ.  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการประเมินสมรรถนะหลัก 
ทางการบริหารให้แก่ผู้เข้ารับการประเมินใหม่อีกครั้ง 

(ข) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑) เอกสารผลงาน  วิสัยทัศน์  การสัมภาษณ์  (75  คะแนน) 
  (๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่   

ที่ผ่านมาในต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าในต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง  จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มาแนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์
ท่ีส านักงานได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และ  
ความภาคภูมิใจและเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๒) เอกสารวิสัยทัศน์   (25  คะแนน)  ที่แสดงให้ เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ   
ความคาดหวัง  เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  
โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๓) การสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้   การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใด 
ที่เหมาะสมก็ได้ 

 (๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
  (๒.๑) การด ารงต าแหน่ง  (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  

หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐาน  
ก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

  (๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
  (๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
 ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๒.๑)  (๒.๒)  (๒.๓)  และ  (๒.๔)  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 
ข้อ  ๒๒ วิธีด าเนินการ 
(๑) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร   

ระดับต้น  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๒๑ 
(๒) การแต่งตั้งผู้เคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ตามระเบียบคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร  ระดับต้น  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๒๑  (ข) 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๓ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๒๑  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การคัดเลอืก 

 
 

ข้อ  ๒๔ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๒๑  จะต้อง 
(ก) ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  และ 
(ข) ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 
ข้อ  ๒๕ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบน าผลการด าเนินการตามข้อ  ๒๓  จัดท าประกาศรายชื่อ   

ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ  ๒๔  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เสนอต่อเลขาธิการ   
ทั้งนี้   การจัดล าดับที่ให้น าคะแนนเฉพาะข้อ  ๒๔  (ข)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากได้รับคะแนนเท่ากัน   ให้ใช้วิธีจับสลาก 
ตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๒๖ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๒๕  และมีคุณสมบัติ  
ตามข้อ  ๒๐  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการคัดเลือกครั้งนั้น 

ลักษณะ  ๓ 
การแต่งตั้งต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

 
 

ข้อ  ๒๗ ในลักษณะนี้ 
“ต าแหน่งประเภทอ านวยการ”  หมายความว่า  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง   

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น 

หมวด  ๑ 
ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๒๘ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งประเภท
อ านวยการ  ระดับสูง  และ 

(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๒๙ หลักสูตรการคัดเลือก  ให้มีการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)   
โดยคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือก  ดังนี้ 

(๑) เอกสารผลงาน  วิสัยทัศน์  การสัมภาษณ์  (75  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

ในต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า  
ในต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  จ านวน  ๑  เรื่อง   
โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มาแนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์ที่ส านักงานได้รับและ/หรือ
ประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และความภาคภูมิใจและเหตุผล  
ที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๑.๒) เอกสารวิสัยทัศน์  (๒5  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ  ความคาดหวัง  
เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  โดยจัดท า  
เป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๑.๓) การสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ 
(๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๒.๑) การด ารงต าแหน่ง  (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  

ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 (๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
 (๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๒.๑)  (๒.๒)  (๒.๓)  และ  (๒.๔)  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๓๐ วิธีด าเนินการ 
(๑) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภท

อ านวยการ  ระดับสูง  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๒๙ 
(๒) การแต่งตั้งผู้เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ตามระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๒๙ 

(๓) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ที่ไม่เคยด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการมาก่อน  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตร  
การคัดเลือกข้อ  ๒๙  ส่วนผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  มาก่อน  ใช้วิธีการย้าย 

ข้อ  ๓๑ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๒๙  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การคัดเลอืก 

 
 

ข้อ  ๓๒ เกณฑ์การคัดเลือก  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๒๙  ต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

ข้อ  ๓๓ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบน าผลการด าเนินการตามข้อ  ๓๑  จัดท าประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ  ๓๒  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เสนอต่อเลขาธิการ 

ทั้งนี้  การจัดล าดับที่ให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากได้รับคะแนน  
เท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การขึน้บญัชีผู้คดัเลือกได้และการยกเลิกบญัชี 

 
 

ข้อ  ๓๔ ให้ส านักงานขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามต าแหน่งที่คัดเลือกในแต่ละต าแหน่ง   
และบัญชีดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  หรือมีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  
ให้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก 

ส่วนที ่ ๕ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๓๕ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๓๓  และมีคุณสมบัติ  
ตามข้อ  ๒๘  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์  
อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการคัดเลือกครั้งนั้น 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๒ 
ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ  ระดับต้น 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๓๖ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งประเภท

อ านวยการ  ระดับต้น  และ 
(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๓๗ หลักสูตรการสอบคัดเลือก  ให้มีการทดสอบ  ๒  ภาค  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
เป็นผู้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน  (๑๐๐  คะแนน) 
(ข) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑) เอกสารผลงาน  วิสัยทัศน์  การสัมภาษณ์  (75  คะแนน) 
  (๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา  

จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มาแนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์ที่ส านักงาน
ได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และความภาคภูมิใจ  
และเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๒) เอกสารวิสัยทัศน์  (๒5  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ  ความคาดหวัง  
เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  โดยจัดท า  
เป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๓) การสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้   การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใด 
ที่เหมาะสมก็ได้ 

 (๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
  (๒.๑) การด ารงต าแหน่ง   (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ   

ระดับช านาญการพิเศษ  หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงาน

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

  (๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
  (๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
 ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๒.๑)  (๒.๒)  (๒.๓)  และ  (๒.๔)  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 
ข้อ  ๓๘ วิธีด าเนินการ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  ใช้วิธีการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร

การสอบคัดเลือกข้อ  ๓๗ 
ข้อ  ๓๙ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๓๗  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การสอบคดัเลือก 

 
 

ข้อ  ๔๐ เกณฑ์การสอบคัดเลือก  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๓๗  จะต้อง 
(ก) ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ  ๖๐  และ 
(ข) ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
ข้อ  ๔๑ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบน าผลการด าเนินการตามข้อ  ๓๙  จัดท าประกาศรายชื่อ 

ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามข้อ  ๔๐  เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เสนอต่อเลขาธิการ   
ทั้งนี้  การจัดล าดับที่ให้น าคะแนนภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียนตามข้อ  ๔๐  (ก)   

และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งตามข้อ  ๔๐  (ข)  มารวมกันโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
ลงมาตามล าดับ  หากได้รับคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การขึน้บญัชีผู้สอบคัดเลือกได้และการยกเลิกบัญชี 

 
 

ข้อ  ๔๒ ให้ส านักงานขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามต าแหน่งที่สอบคัดเลือกในแต่ละ 
ต าแหน่งและบัญชีดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  หรือมีการสอบคัดเลือก  
ในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  ให้บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๕ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๔๓ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๔๑  และมีคุณสมบัติ
ตามข้อ  ๓๖  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์เป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 

ลักษณะ  ๔ 
การแต่งตั้งต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 
 

ข้อ  ๔๔ ในลักษณะนี้ 
“ต าแหน่งประเภทวิชาการ”  หมายความว่า  ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  

ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ต าแหน่ งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ   
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  และต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 

หมวด  ๑ 
ต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวฒุิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๔๕ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และ 
(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๔๖ หลักสูตรการคัดเลือก  ให้มีการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  
โดยคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมิน  ดังนี้ 

(๑) เอกสารผลงาน  วิสัยทัศน์  การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์  (75  คะแนน)  
ประกอบด้วย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



 (๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา  
ในต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  หรือประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ   
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าในต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  หรือประเภท
วิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มา  แนวคิด  กลยุทธ์ 
การด าเนินการ  ประโยชน์ที่ส านักงานได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
ข้อเสนอแนะ  และความภาคภูมิใจและเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๑.๒) เอกสารวิสัยทัศน์  (๒5  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ  ความคาดหวัง  
เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ   
โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๑.๓) การแสดงวิสัยทัศน์  และการสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การแสดงวิสัยทัศน์  
และการสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ 

(๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๒.๑) การด ารงต าแหน่ง  (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น   

ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร   
ระดับต้น  หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐาน  
ก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 (๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
 (๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๒.๑)  (๒.๒)  (๒.๓)  และ  (๒.๔)  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 
ข้อ  ๔๗ วิธีด าเนินการ 
(๑) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับทรงคุณวุฒิ  ใช้วิธีการย้าย 
(๒) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสงู 

และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวฒุิ   
ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๔๖ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๓) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ตามระเบียบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ขึ้นด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๔๖ 

ข้อ  ๔๘ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  ได้ด าเนินการ 
ตามส่วนนี้แล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอผลการด าเนินการต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การคัดเลอืก 

 
 

ข้อ  ๔๙ เกณฑ์การคัดเลือก  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ตามข้อ  ๔๖  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

ข้อ  ๕๐ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบน าผลการด าเนินการตามข้อ  ๔๘  จัดท าประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ  ๔๙  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร 
เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๕๑ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๕๐  และมีคุณสมบัติ  
ตามข้อ  ๔๕  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการคัดเลือกครั้งนั้น 

หมวด  ๒ 
ต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณุสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๕๒ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งประเภท

วิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และ 
(๒) อัตราเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๕๓ หลักสูตรการคัดเลือก  ให้มีการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)   
โดยคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมิน  ดังนี้ 

(๑) เอกสารผลงาน  วิสัยทัศน์  การสัมภาษณ์  (75  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา   

ในต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่าในต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน   
๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มา  แนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์ที่ส านักงาน  
ได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และความภาคภูมิใจ 
และเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๑.๒) เอกสารวิสัยทัศน์  (๒5  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ  ความคาดหวัง  
เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  โดยจัดท า
เป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๑.๓) การสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ 
(๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๒.๑) การด ารงต าแหน่ง  (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  

ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  หรือ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด  
ต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 (๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
 (๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๒.๑)  (๒.๒)  (๒.๓)  และ  (๒.๔)  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 
ข้อ  ๕๔ วิธีด าเนินการ 
(๑) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับเชี่ยวชาญ  ใช้วิธีการย้าย 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๒) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ  ขึ้นด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลกัสตูร  
การคัดเลือกข้อ  ๕๓ 

(๓) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ตามระเบียบคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกข้อ  ๕๓   

ข้อ  ๕๕ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๕๓  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การคัดเลอืก 

 
 

ข้อ  ๕๖ เกณฑ์การคัดเลือก  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ตามข้อ  ๕๓  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

ข้อ  ๕๗ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบน าผลการด าเนินการตามข้อ  ๕๕  จัดท าประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ  ๕๖  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เสนอต่อเลขาธิการ 

ทั้งนี้  การจัดล าดับที่ให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากได้รับคะแนน
เท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๕๘ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๕๗  และมีคุณสมบัติ   
ตามข้อ  ๕๒  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการคัดเลือกครั้งนั้น 

หมวด  ๓ 
ต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๕๙ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  และ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
พิเศษ 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๖๐ หลักสูตรการสอบคัดเลือก  ให้มีการทดสอบ  ๒  ภาค  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เป็นผู้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน  (๑๐๐  คะแนน) 
(ข) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 (๑) เอกสารผลงาน  วิสัยทัศน์  การสัมภาษณ์  (75  คะแนน) 
  (๑.๑) เอกสารผลงาน  (30  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ 

ที่ผ่านมา  จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มาแนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์
ที่ส านักงานได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และ  
ความภาคภูมิใจและเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๒) เอกสารวิสัยทัศน์  (๒5  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ  ความคาดหวัง  
เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  
โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๑.๓) การสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้   การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใด 
ที่เหมาะสมก็ได้ 

 (๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
  (๒.๑) การด ารงต าแหน่ง   (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ   

ระดับช านาญการ  หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ า  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐาน  
ก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

  (๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
  (๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
 ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๒.๑)  (๒.๒)  (๒.๓)  และ  (๒.๔)  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๖๑ วิธีด าเนินการ  การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  
ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  ใช้วิธีการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร  
การสอบคัดเลือกข้อ  ๖๐ 

ข้อ  ๖๒ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๖๐  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การสอบคดัเลือก 

 
 

ข้อ  ๖๓ เกณฑ์การสอบคัดเลือก  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๖๐  จะต้อง 
(ก) ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ  ๖๐  และ 
(ข) ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
ข้อ  ๖๔ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบน าผลการด าเนินการตามข้อ  ๖๒  จัดท าประกาศรายชื่อ 

ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามข้อ  ๖๓  เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เสนอต่อเลขาธิการ 
ทั้งนี้  การจัดล าดับที่ให้น าคะแนนภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน  ตามข้อ  ๖๓  (ก)   

และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ตามข้อ  ๖๓  (ข)  มารวมกันโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับ  หากได้รับคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๖๕ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ  ๖๔  และมีคุณสมบัติ  
ตามข้อ  ๕๙  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการคัดเลือกครั้งนั้น 

หมวด  ๔ 

ต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๖๖ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑) คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง   
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  และ 

(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๖๗ หลักสูตร  มี  ๒  หลักสูตร 
(ก) หลักสูตรการประเมิน  ให้มีการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  

โดยคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินจาก
เอกสารผลงาน  ข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  และการประเมินบุคคลจากการสัมภาษณ์  ดังนี้ 

 (๑) เอกสารผลงาน  (๓๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา  
จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มา  แนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์  
ที่ส านักงานได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และ 
ความภาคภูมิใจและเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๒) เอกสารข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  (๓๐  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  
ทักษะ  ความคาดหวัง  เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ  โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

 (๓) การสัมภาษณ์  (๔๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ 
(ข) หลักสูตรการสอบคัดเลือก  ให้มีการทดสอบ  ๓  ภาค  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  กรณีไม่อาจจัดหาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด าเนินการได้  ให้คณะกรรมการ  
ด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ทดสอบ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ทั้งนี้   ส าหรับผู้ที่สอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)   
ของส านักงาน  ก.พ.  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สามารถน าผลการสอบมายื่นได้โดยไม่ต้องสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  อีก 

 (๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  (ภาค  ข)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 (๓) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
  (๓.๑) เอกสารผลงาน  เอกสารข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  การสัมภาษณ์  

(75  คะแนน) 
   (๓.๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ผ่านมา  จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มาแนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ประโยชน์ที่ส านักงานได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ   
และความภาคภูมิใจและเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

   (๓.๑.๒) เอกสารข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  (25  คะแนน)  ที่แสดง  
ให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ  ความคาดหวัง  เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

   (๓.๑.๓) การสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใด   
ท่ีเหมาะสมก็ได้ 

  (๓.๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
   (๓.๒.๑) การด ารงต าแหน่ง  (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  

ระดับช านาญงานพิเศษ  หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงาน
ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภทต าแหน่งสายงาน  และระดับต าแหน่ง   
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

   (๓.๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 

   (๓.๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
   (๓.๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน) 
  ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๓.๒.๑)  (๓.๒.๒)  (๓.๒.๓)  และ  (๓.๒.๔)   

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 
ข้อ  ๖๘ วิธีด าเนินการ   
(๑) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการ  ระดับช านาญการ  ใช้วิธีการประเมินตามหลักสูตรการประเมินข้อ  ๖๗  (ก) 
(๒) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ขึ้นด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  ใช้วิธีการสอบคัดเลือกตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกข้อ  ๖๗  (ข) 
ทั้งนี้  การด าเนินการตาม  (๒)  กระท าได้ต่อเมื่อไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  หรือไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
ตามข้อ  ๗๒ 

ข้อ  ๖๙ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๖๗  เสนอต่อเลขาธิการ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๓ 
เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การสอบคดัเลอืก 

 
 

ข้อ  ๗๐ เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
(ก) เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมินตามข้อ  ๖๘  (๑)  ต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสม

กับต าแหน่งตามข้อ  ๖๗  (ก)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
(ข) เกณฑ์การสอบคัดเลือก  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๖๘  (๒)  จะต้อง 
 (๑) ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
 (๒) เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และ

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  ภาคละไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
ข้อ  ๗๑ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน  หรือ

การสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๖๙  เป็นผู้ผ่านการประเมินหรือการสอบคัดเลือกได้เสนอต่อเลขาธิการ  ดังนี้ 
(๑) ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ  ๗๐  (ก) 
(๒) ผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๗๐  (ข)  ทั้งนี้  การจัดล าดับที่ให้น า 

คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
(ภาค  ค)  มารวมกันโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากได้รับคะแนนเท่ากัน  
ให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การขึน้บญัชีผู้สอบคัดเลือกได้และการยกเลิกบัญช ี

 
 

ข้อ  ๗๒ ให้ส านักงานขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๗๑  (๒)  และบัญชีดังกล่าว 
มีอายุไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  หรือมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  ให้บัญชี 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก 

ส่วนที ่ ๕ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๗๓ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการประเมินหรือผ่านการสอบคัดเลือกได้ 
ตามข้อ  ๗๑  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  และมีคุณสมบัติตามข้อ  ๖๖  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๗๑  (๒)  ผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดง 
ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๕ 
ต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบตัิการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๗๔ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง   

ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  และ 
(๒) อัตรา เ งิน เดือนไม่ ต่ ากว่ าขั้ นต่ าของ เ งิน เดือนส าหรับต าแหน่ งประเภทวิชาการ   

ระดับปฏิบัติการ 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๗๕ หลักสูตรการสอบคัดเลือก  ให้มีการทดสอบ  ๓  ภาค  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  กรณีไม่อาจจัดหาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด าเนินการได้  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  ของส านักงาน  ก.พ.  
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สามารถน าผลการสอบมายื่นได้โดยไม่ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
(ภาค  ก)  อีก 

(๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค  ข)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

(๓) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
 (๓.๑) เอกสารผลงาน  เอกสารข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  การสัมภาษณ์   

(75  คะแนน) 
  (๓.๑.๑) เอกสารผลงาน  (3๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ผ่านมา  จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มาแนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์ที่
ส านักงานได้รับและ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และ  
ความภาคภูมิใจและเหตุผลที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



  (๓.๑.๒) เอกสารข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  (25  คะแนน)  ที่แสดง 
ให้เห็นถึงแนวคิด  ทักษะ  ความคาดหวัง  เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง  
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

  (๓.๑.๓) การสัมภาษณ์  (๒๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใด   
ที่เหมาะสมก็ได้ 

 (๓.๒) ประวัติการท างาน  (25  คะแนน)  ประกอบด้วย 
  (๓.๒.๑) การด ารงต าแหน่ง  (๑๐  คะแนน)  ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  

ระดับช านาญงาน  หรือเคยด ารงต าแหนง่ประเภทปฏิบัตงิาน  ระดับช านาญงาน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ า  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

  (๓.๒.๒) อายุงาน  (5  คะแนน)  ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๓.๒.๓) เงินเดือน  (5  คะแนน) 
  (๓.๒.๔) ความประพฤติและพฤติกรรมย้อนหลัง  ๓  ปี  (5  คะแนน)   
 ทั้งนี้  การพิจารณาด าเนินการตาม  (๓.๒.๑)  (๓.๒.๒)  (๓.๒.๓)  และ  (๓.๒.๔)  ให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ  ๙  ก าหนด 
ข้อ  ๗๖ วิธีด าเนินการ   
การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงาน  ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภท  

วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ใช้วิธีการสอบคัดเลือก  ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกข้อ  ๗๕ 
ทั้งนี้  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กระท าได้ตอ่เมื่อไม่มกีารขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ตามระเบยีบ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  หรือไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
ตามข้อ  ๘๐ 

ข้อ  ๗๗ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๗๕  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การสอบคดัเลือก 

 
 

ข้อ  ๗๘ เกณฑ์การสอบคัดเลือก  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๗๕  จะต้อง 
(๑) ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  และ 
(๒) เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และ  

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  ภาคละไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๗๙ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้ 
ตามข้อ  ๗๘  เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เสนอต่อเลขาธิการ   

ทั้งนี้  ในการจัดล าดับที่ให้น าคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค  ข)  
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  มารวมกันโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  
ลงมาตามล าดับ  หากได้รับคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจบัสลากตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การขึน้บญัชีผู้สอบคัดเลือกได้และการยกเลิกบัญชี 

 
 

ข้อ  ๘๐ ให้ส านักงานขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๗๙  และบัญชีดังกล่าว   
มีอายุไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  หรือมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  ให้บัญชี 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก 

ส่วนที ่ ๕ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๘๑ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามข้อ  ๗๙  และ 
มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗๔  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ผู้ ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แสดงความประสงค์ 
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ  และให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 

ลักษณะ  ๕ 
การแต่งตั้งต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ  ๘๒ ในลักษณะนี้ 
“ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  

ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงาน 

หมวด  ๑ 
ต าแหนง่ประเภทปฏบิัตงิาน  ระดบัช านาญงานพิเศษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๘๓ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑) คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง 
ประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  และ 

(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน   
ระดับช านาญงานพิเศษ 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๘๔ หลักสูตรการประเมิน  ให้มีการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  
โดยคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินจาก
เอกสารผลงาน  ข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  และการประเมินบุคคลจากการสัมภาษณ์  ดังนี้ 

(๑) เอกสารผลงาน  (๓๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา  จ านวน   
๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มา  แนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์ที่ส านักงานได้รับ  
และ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และความภาคภูมิใจและเหตุผล 
ที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔   

(๒) เอกสารข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  (๓๐  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  
ทักษะ  ความคาดหวัง  เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน
ระดับช านาญงานพิเศษ  โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

(๓) การสัมภาษณ์  (๔๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ 
ข้อ  ๘๕ วิธีด าเนินการ  การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงาน  

ขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ใช้วิธีการประเมินตามหลักสูตรการประเมิน  
ข้อ  ๘๔ 

ข้อ  ๘๖ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๘๔  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 

ข้อ  ๘๗ เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ตามข้อ  ๘๔  รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

ข้อ  ๘๘ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามข้อ  ๘๗  เป็นผู้ผ่านการประเมินเสนอต่อเลขาธิการ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๔ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๘๙ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการประเมินตามข้อ  ๘๘  และมีคุณสมบัติตามข้อ  ๘๓  
ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

หมวด  ๒ 
ต าแหนง่ประเภทปฏบิัตงิาน  ระดบัช านาญงาน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเขา้รับการแตง่ตั้ง 

 
 

ข้อ  ๙๐ พนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง 

ประเภทปฏิบัติงาน  ระดับช านาญงาน  และ 
(๒) อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน   

ระดับช านาญงาน 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักสูตรและวธิดี าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๙๑ หลักสูตรการประเมิน  ให้มีการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  
โดยคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๙  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินจาก
เอกสารผลงาน  ข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  และการประเมินบุคคลจากการสัมภาษณ์  ดังนี้ 

(๑) เอกสารผลงาน  (๓๐  คะแนน)  ที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา  จ านวน  
๑  เรื่อง  โดยจัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มา  แนวคิด  กลยุทธ์การด าเนินการ  ประโยชน์ที่ส านักงานได้รับ
และ/หรือประชาชนได้รับ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  และความภาคภูมิใจและเหตุผล
ที่ภาคภูมิใจ  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔   

(๒) เอกสารข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  (๓๐  คะแนน)  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด  
ทักษะ  ความคาดหวัง  เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  
ระดับช านาญงาน  โดยจัดท าเป็นเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษเอ  ๔ 

(๓) การสัมภาษณ์  (๔๐  คะแนน)  ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ 
ข้อ  ๙๒ วิธีด าเนินการ  การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ระดับปฏิบัติงาน   

ขึ้นด ารงต าแหนง่ประเภทปฏิบัตงิาน  ระดับช านาญงาน  ใช้วิธีการประเมินตามหลักสูตรการประเมินข้อ  ๙๑ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๙๓ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการตามข้อ  ๙๑  เสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 

ข้อ  ๙๔ เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ตามข้อ  ๙๑  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

ข้อ  ๙๕ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน   
ตามข้อ  ๙๔  เป็นผู้ผ่านการประเมินเสนอต่อเลขาธิการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ  ๙๖ ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอชื่อผู้ผ่านการประเมินตามข้อ  ๙๕  และมีคุณสมบัติ   
ตามข้อ  ๙๐  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๙๗ ในวาระเริ่มแรก  การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
ที่ก าหนดในระเบียบนี้  ให้น าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประเภท  
ต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑   
มานับรวมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  
ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  และการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔   
ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งตามระเบียบนี้ 
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้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔


