ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้ว ยการบริ หารงานบุ คคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เรื่อง หลั ก เกณฑ์ก ารย้า ย
และการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการสานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการตามกฎหมายอื่น” หมายความว่า ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้ า ราชการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ แ ละ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น
“ย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ดารง
ตาแหน่งหนึ่งให้ดารงตาแหน่งอื่นในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นตาแหน่งประเภท
เดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
“โอน” หมายความว่ า การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตามกฎหมายอื่ น ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นตาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ดารง
ตาแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม
“ระดับที่ต่ากว่าเดิม ” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ตากว่
่ าเดิม
“ตาแหน่งระดับควบ” หมายความว่า ตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการที่ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนดให้เป็นตาแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่าลงได้ภายใน
กรอบระดับ ตาแหน่ ง ตามระเบี ย บคณะกรรมการสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ งชาติว่าด้ว ยการบริห ารงานบุคคลของ
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑

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

๒
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่เป็นการย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ 29/1
ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ งส าหรั บ ตาแหน่ งที่จ ะแต่งตั้งแล้ ว การกาหนดให้ ข้าราชการที่เข้ารับการพิจารณาการย้าย
การเลื่อน หรือการโอน ที่ต้องได้รับ เงินเดือนและมีคุณสมบัติเพิ่มเติม อาจทาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๕ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการที่ถูกย้ายหรือโอน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
ต่ากว่าเดิม หรือประเภทตาแหน่งที่มีเงินประจาตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม ในประเภท สายงาน และระดับ
เดียวกับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมก่อนมีการย้ายหรือการโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือ
ประเภทตาแหน่งที่มีเงินประจาตาแหน่งที่ตากว่าตาแหน่งเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ข้อ 6๓ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นหรือประเภทบริหารระดับต้น
ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือประเภทบริหาร
แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้
(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นหรือประเภทบริหาร
ระดับต้น แล้ วแต่กรณี ตามประกาศนี้ การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการ
ระดับสูงให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้
ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้จัดแบ่งตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา
๑๕,๖๐๐ บาท
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา
๑๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ให้จัดแบ่งตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่ มที่ ๑ ได้ แก่ ตาแหน่ ง เลขาธิก ารคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และตาแหน่ ง อื่ น
ที่คณะกรรมการกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดียวกับ
ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดั บสูงและได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดียวกับ
ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว

๒

ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓
ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และ
การเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้ การดาเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดาเนินการประการใด ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๑
การย้าย
ข้อ ๑๐ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไปในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ ายข้ าราชการส านั กงานผู้ ดารงต าแหน่งประเภททั่ว ไปไปแต่ง ตั้งให้ ดารงตาแหน่ง ในระดับ ที่
ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๑ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน โดยให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภททั่วไป และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ข้อ ๑๒ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภท
วิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว ทั้งนี้ ให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
ข้อ ๑๓ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๔ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑
ตามข้อ ๗ (๑) และในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒)
ไปแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ชาการระดั บทรงคุ ณวุ ฒิ ในกลุ่ มที่ ๑ ตามข้ อ ๗ (๑) ผู้ มีอ านาจสั่ ง บรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ข้อ ๑๕ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุอาจดาเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และถึงลาดับที่ที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งผู้นั้น
(๒) ผู้ นั้น ได้รั บการคัดเลื อกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในตาแหน่งประเภทวิช าการระดับ
ปฏิบัติการ
(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการกาหนด

๔
ข้อ ๑๖ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือประเภทบริหาร ไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน และผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุจะต้องพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภท
วิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
(๒) การย้ ายไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สู งกว่าระดับที่ผู้ นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ข้อ ๑๗ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๘ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ซึ่งเคยดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว
ข้อ ๑๙ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคยดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๘ แล้ว
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้
ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว
ข้อ ๒๐ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ในระดับ
ที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ 20/1 ๔ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการ
ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการซึ่งไม่เคย
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 29/1 แล้ว
๔

ข้อ ๒๐/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๕
ข้อ ๒๑ การย้ ายข้าราชการสานักงานผู้ ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่ มที่ ๑ ตามข้อ
๘ (๑) หรือในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้ดาเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว
ข้อ ๒๒ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑
ตามข้อ ๘ (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการซึ่งเคยดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว
ข้อ ๒๓ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการซึ่งไม่เคย
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระทาได้
เฉพาะการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) เท่านั้น โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๐ แล้ว
หมวด ๒
การเลื่อน
ข้อ ๒๔ การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอานวยการ
และประเภทบริห าร เพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สู งขึ้นในประเภทเดียวกัน ให้ ดาเนินการตามที่
กาหนดในหมวด ๓ การดาเนินการเพื่อย้าย หรือเลื่อน ทั้งนี้ ให้เลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นดารงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
ข้อ ๒๕ การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้น เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้กระทาได้เฉพาะการเลื่อนขึ้น เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) และผู้มีอานาจสั่งบรรจุ จะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ข้อ 25/1 ๕ การเลื่ อนข้าราชการส านักงานผู้ ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริห ารระดับต้นขึ้นแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง ให้ ก ระท าได้ เ ฉพาะการเลื่ อ นขึ้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ 8 (๒) และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการ
ตามข้อ 29/1 แล้ว

๕

ข้อ ๒๕/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๖
หมวด ๓
การดาเนินการเพื่อย้าย หรือเลื่อน
ข้อ ๒๖ การเลื่ อนข้าราชการส านักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่ว ไประดับปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญงาน ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงาน และผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมิน แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการ
กาหนด
การเลื่อนข้าราชการส านั กงานผู้ ดารงตาแหน่งประเภททั่ว ไประดับช านาญงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งระดับอาวุโส ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญงาน และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่งระดับอาวุโส โดยให้สานักงาน
แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน และผู้ มีอานาจสั่ ง บรรจุ จ ะดาเนินการได้ต่ อเมื่อผู้ นั้นผ่ า นการประเมิน แล้ ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๗ การย้ายและเลื่อนข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายในระดับชานาญการตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการสานักงาน
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ให้ดาเนินการ
โดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญงาน
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่งระดับชานาญการ โดยให้คณะกรรมการประเมินที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมิน
บุคคลแล้ว และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) การย้ายในระดับชานาญการพิเศษตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการ
สานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงเหมาะสมกับตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ โดยให้ คณะกรรมการ
ประเมินที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการ
ได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผล
งานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) การย้ายในระดับเชี่ยวชาญตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการสานักงาน
ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการระดั บ ช านาญการพิ เ ศษเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญ
ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเหมาะสมกับตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ โดยให้คณะกรรมการประเมิน
ทีผ่ ู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) การย้ ายในระดับ ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ข้อ ๑๔ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และ
การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ
ทรงคุณวุฒิที่ว่าง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อ

๗
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเหมาะสมกับ
ตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าตาแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เป็น ตาแหน่ง
ระดับควบและเป็นการเลื่อนผู้นั้นขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นเองในระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
หรือระดับเชี่ยวชาญ และการย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุเป็นผู้ประเมินบุคคล
ข้อ ๒๘ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นตาม
ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรทีผ่ ู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเพื่อให้ได้รายชื่อ
ผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือก
ผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๙ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงตามข้อ ๑๘
วรรคสี่ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง และผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อ 29/1๖ การย้ ายข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภทบริห ารระดับต้น
ตามข้อ 20/1 วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามข้อ 25/1 ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
เลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
หรือตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แล้วแต่กรณี และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้น
จากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๐ การย้ายข้าราชการส านั กงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒
ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๒๓ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากผลการเลือกสรรดังกล่า วแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๑ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑
ตามข้อ ๘ (๑) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวด ๔
การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๓๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงานอาจกระทาได้ถ้าเจ้าตัว
สมัครใจ โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัด ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด
๖

ข้อ ๒๙/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๘
ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณากาหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
ต้องไม่สู งกว่าข้าราชการสานั กงานที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญงานในระดับเดียวกัน และ
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ขอโอนเข้ารับราชการในขณะที่เป็นข้าราชการ
ของหน่วยงานอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการสานักงานด้วย ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการโอน
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นากฎ
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
การใดที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการตามบทบัญญัติหรือข้อกาหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มดาเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อ นวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ ดาเนิน การตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดัง กล่าวต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ และให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามประกาศนี้และไม่อาจนากฎหมาย
ว่า ด้ ว ยข้ า ราชการพลเรื อ นมาบั ง คับ ใช้ โ ดยอนุ โ ลมได้ การจะด าเนิน การในเรื่ องนั้ น ต่ อไปอย่า งไร ให้ เ ป็ น
ไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๙
ประกาศคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์การย้าย และการเลื่ อนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗
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