ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอืน่
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการสานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการตามกฎหมายอื่น” หมายความว่า ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น
“ย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งให้ดารงตาแหน่งอื่นในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็น
ตาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
“โอน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการตามกฎหมายอื่นให้ดารงตาแหน่งในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นตาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม
“ระดับที่ต่ากว่าเดิม” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ต่ากว่าเดิม

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้า ๕๓/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒

“ตาแหน่งระดับควบ” หมายความว่า ตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนดให้เป็นตาแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่าลงได้
ภายในกรอบระดับตาแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุ คคล
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ ในกรณีที่เป็นการย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐
ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว การกาหนดให้ข้าราชการที่เข้ารับการพิจารณา การย้าย
การเลื่อน หรือการโอน ที่ต้องได้รับเงินเดือนและมีคุณสมบัติเพิ่มเติม อาจทาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๕ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการที่ถูกย้ายหรือโอน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือประเภทตาแหน่งที่มีเงินประจาตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม ในประเภท
สายงาน และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมก่ อนมีการย้ายหรือการโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือประเภทตาแหน่งที่มีเงินประจาตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ข้ อ ๖ การแต่ ง ตั้ ง ข้ าราชการให้ ดารงต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการระดับ ต้น ให้ ด าเนิ น การ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการตามประกาศนี้
(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นตามประกาศนี้
การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้จัดแบ่งตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกเป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แ ก่ ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ ง
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แ ก่ ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ ง
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ให้จัดแบ่งตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดียวกับ
ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดียวกับ
ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓

การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ให้ดารง
ตาแหน่ ง ประเภทบริห ารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้น ได้ให้
ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้ การดาเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดาเนินการประการใด ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๑
การย้าย
ข้อ ๑๐ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๑ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้ กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน โดยให้ย้ายไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภททั่วไป และให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ข้ อ ๑๒ การย้ า ยข้ า ราชการส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไปซึ่ ง เคยด ารงต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้น
เคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
มาก่ อ น ไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง ประเภทวิชาการในระดับที่สู งกว่า ระดับที่ ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิม
ในตาแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ทั้งนี้ ให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
ข้อ ๑๓ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญ
ลงมาไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๔ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒใิ นกลุ่มที่ ๑
ตามข้อ ๗ (๑) และในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานั กงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒
ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๗ (๑)
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว

๔

ข้อ ๑๕ การย้ายข้ าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะการย้ายไป
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุอาจดาเนินการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้ น เป็น ผู้สอบแข่งขัน ได้ในตาแหน่งประเภทวิช าการระดับปฏิบัติก าร และถึงลาดับ ที่
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้น
(๒) ผู้นั้ น ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๖ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือประเภทบริหาร
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน
และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
(๒) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิม ในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ข้อ ๑๗ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้ าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้ อ ๑๘ การย้ า ยข้ า ราชการส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไปหรื อ ประเภทวิ ช าการ
ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว
ข้ อ ๑๙ การย้ า ยข้ า ราชการส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไปหรื อ ประเภทวิ ช าการ
ซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๘ แล้ว

๕

การย้ ายข้ าราชการส านั กงานผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ วไปหรื อประเภทวิ ชาการซึ่ งไม่ เคย
ดารงตาแหน่ งประเภทอ านวยการมาก่ อน ไปแต่ งตั้งให้ด ารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว
ข้อ ๒๐ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้ อ ๒๑ การย้ า ยข้ า ราชการส านั กงานผู้ ดารงตาแหน่ งประเภทบริห ารระดับสู ง ในกลุ่ มที่ ๑
ตามข้อ ๘ (๑) หรือในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒)
ไปแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสู งในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้ มี อ านาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว
ข้อ ๒๒ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ า ยข้ า ราชการส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ หรื อ ประเภทอ านวยการ
ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการซึ่งเคย
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ตอ่ เมื่อได้ดาเนินการ
ตามข้อ ๓๑ แล้ว
ข้อ ๒๓ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการ
ซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ให้กระทาได้เฉพาะการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) เท่านั้น
โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๐ แล้ว
หมวด ๒
การเลื่อน
ข้อ ๒๔ การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภท
อ านวยการ และประเภทบริ ห าร เพื่ อ แต่ ง ตั้ งให้ด ารงตาแหน่ง ในระดับ ที่สู งขึ้ นในประเภทเดียวกัน
ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๓ การดาเนินการเพื่อย้าย หรือเลื่อน ทั้งนี้ ให้เลื่อนขึ้นเพื่อแต่ง ตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นดารงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
ข้อ ๒๕ การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้น
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้กระทาได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้ง

๖

ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) และผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
หมวด ๓
การดาเนินการเพื่อย้าย หรือเลื่อน
ข้อ ๒๖ การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิ บัติงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงาน ให้ ด าเนิ น การโดยการประเมิ น ซึ่ ง ต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ นั้ น
เป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหน่งระดับชานาญงาน และ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การเลื่ อ นข้า ราชการส านั ก งานผู้ ดารงตาแหน่ง ประเภททั่ วไประดับ ช านาญงานเพื่ อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญงาน และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่งระดับ
อาวุโส โดยให้สานักงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๗ การย้ายและเลื่ อนข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายในระดับชานาญการตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการ
สานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ
ให้ ด าเนิ น การโดยการประเมิ น ซึ่ ง ต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
สมรรถนะ ความช านาญงานและประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการโดยให้
คณะกรรมการประเมิ น ที่ ผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น บุ ค คลและประเมิ น ผลงานการ
ประเมิ น ผลงานจะด าเนิ น การได้ ต่ อ เมื่ อ ผู้ นั้ น ผ่ า นการประเมิ น บุ ค คลแล้ ว และผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ
จะดาเนิน การได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) การย้ายในระดับชานาญการพิเศษตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อน
ข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ ให้ ดาเนิ น การโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงเหมาะสมกับตาแหน่งระดับ
ชานาญการพิเศษ โดยให้คณะกรรมการประเมินที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและ
ประเมิน ผลงาน การประเมิ น ผลงานจะดาเนินการได้ต่อ เมื่อผู้ นั้นผ่ านการประเมิ นบุคคลแล้ว และ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) การย้ายในระดับเชี่ยวชาญตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการ
ส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ช านาญการพิ เ ศษเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ระดับเชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเหมาะสมกับตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

๗

โดยให้ คณะกรรมการประเมิน ที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) การย้ายในระดับทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ข้อ ๑๔ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และ
การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดับทรงคุณวุฒิที่ว่าง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
เพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก
เป็ น พิ เ ศษเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง ระดั บทรงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ จ ะดาเนิน การได้ต่อ เมื่อ
ได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การเลื่อนข้าราชการสานัก งานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าตาแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เป็น
ต าแหน่ ง ระดั บควบและเป็น การเลื่ อ นผู้ นั้ นขึ้ นแต่ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ง นั้ นเองในระดั บช านาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และการย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ การประเมินให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุเป็นผู้ประเมินบุคคล
ข้อ ๒๘ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ายชื่อ ผู้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ เ ข้า สู่ ตาแหน่ง ประเภทอานวยการระดับ ต้น และผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๙ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตามข้อ ๑๘ วรรคสี่ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ให้ใช้วิธีการเลือกสรร
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง และผู้มีอานาจสั่ งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือ กผู้นั้นจากรายชื่อ
ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๐ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดั บ สู ง
ในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๒๓ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากผลการเลือกสรรดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๑ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดั บ สู ง
ในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

๘

หมวด ๔
การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๓๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงานอาจกระทาได้
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัด ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณากาหนด
แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ ต้องไม่สูงกว่าข้าราชการสานักงานที่มีคุ ณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญ
งานในระดับเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ขอโอนเข้ารับ
ราชการในขณะที่เป็นข้าราชการของหน่วยงานอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการสานักงานด้วย
ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการโอนที่ออกตามกฎหมายว่ าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้นากฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้
การใดที่อยู่ระหว่างดาเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อกาหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรื อ มติ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ เ ริ่ม ด าเนิ นการไปแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ แ ล้ วเสร็ จ ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามประกาศนี้และ
ไม่อาจนากฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะดาเนินการในเรื่องนั้นต่อไป
อย่างไร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

