
ระเบียบสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และการลดตําแหนงหนาที่

พ.ศ.  ๒๕๖๔

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
และการลดตําแหนงหนาท่ีเพือ่ใหการบรหิารทรพัยากรบุคคลของสถาบนัมคีวามเหมาะสม เปนธรรมและโปรงใส รวม
ท้ังมีมาตรฐาน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริมความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2558 ซึง่แกไขเพิม่เตมิ   โดย   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบขอ ๒๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย  อาชวี
อนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยการบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๓ และมตคิณะกรรมการสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รับทราบ ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4  จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา "ระเบียบสถาบนัสงเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม 
  ในการทํางาน (องคการมหาชน) วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารแตงตัง้เจาหนาทีใ่หดํารงตําแหนงทีส่งูขึน้ และการลด
ตําแหนงหนาที่ พ.ศ. ๒๕๖๔"

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 ในระเบียบนี้
"สถาบัน" หมายความวา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน (องคการมหาชน)
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางาน
"ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน
"เจาหนาที่" หมายความวา ผูท่ีสถาบัน จางไวปฏิบัติงานเปนการประจํา ซึ่งไดรับการบรรจุ 

แตงตั้งเปนเจาหนาที่ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางหรือคําสั่งจาง
"การแตงตั้งใหเจาหนาท่ีดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น" หมายความวา การเลื่อนระดับ หรือการปรับ

ระดับข้ึนในตําแหนงที่อยูในกลุมตําแหนงเดียวกันจากระดับตําแหนงหนึ่งไปสูอีกระดับตําแหนงหนึ่งในระดับ
 สูงข้ึน ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

"เจาหนาท่ีผูมีคุณสมบัติ" หมายความวา เจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นตามระเบียบนี้

 



 

-  ๒  -

 
"คณะกรรมการประเมิน" หมายความวา คณะกรรมการที่มีองคประกอบตามระเบียบฉบับนี้

ซึ่งทําหนาที่พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  ให
เจาหนาท่ีดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน และนําเสนอตอผูอํานวยการ เพื่อพิจารณาออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน

ขอ 4 ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกคําสั่ง ประกาศหรือกําหนด
หลักเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  และ
 คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด

 
หมวด ๑
บทท่ัวไป

----------------------

ขอ 5 การแตงตั้งใหเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหคํานึงถึงโครงสราง
ตําแหนง อัตรากําลัง และประโยชนของสถาบัน โดยใหกระทําไดดังตอไปนี้

(๑) เลื่อนในตําแหนงท่ีถือครองอยู โดยใหเลื่อนไดจนถึงระดับอาวุโสหรือชํานาญการพิเศษ
เทานั้น

(๒) เลื่อนเม่ือมีตําแหนงวาง
ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะงาน ขอบเขต และปริมาณงาน

ภาระงบประมาณคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล และความสําคัญของตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ
ท่ีสูงข้ึน

ขอ 6 การแตงตั้งใหเจาหนาท่ีดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหงานทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายชื่อ
 ผูมีคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม   เสนอใหคณะกรรมการประเมินพิจารณาและออกประกาศผูมีคุณสมบัติ
 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(๑) ระยะเวลาการครองตําแหนง หรือปฏิบัติงานในตําแหนงที่ถือครอง ตามที่กําหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

(๒) ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบสองปที่ผานมา ซึ่งตองไดระดับคะแนนและ
ระดับผลงานระดับดีขึ้นไป ไมนอยกวาสองครั้ง โดยในรอบสองปดังกลาวจะตองไมมีระดับคะแนนและระดับผล
งานในระดับตองปรับปรุง

 (๓) ไดรับเงินเดือนไมนอยกวารอยละ 80 ของฐานเงินเดือนขั้นตํ่าของตําแหนงที่จะประเมิน
(๔) ไมถูกลงโทษทางวินัยท่ีสูงกวาโทษภาคทัณฑในรอบสองป

ขอ 7 การคํานวณนับระยะเวลาการปฏิบัติงานจากหนวยงานอื่น ใหเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติจัด
ทําเอกสารการรับรองผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ตรงกับตําแหนงที่จะขอแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงขึ้น โดยจะตองใหหนวยงานนั้นรับรองผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกลาวตาม
ความเปนจริง

การรับรองเอกสารที่เกี่ยวของตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบพบวาเอกสารดังกลาวเปนเท็จ
หรือตรวจสอบพบในภายหลังจากการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลวก็ตาม ใหสถาบันพิจารณาเพิกถอน
คําสั่งแตงตั้งดังกลาว และดําเนินการทางวินัย และความรับผิดทั้งทางแพงและอาญา
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หมวด ๒
คณะกรรมการประเมิน

------------------
ขอ 8 ใหผูอํานวยการแตงตัง้ "คณะกรรมการประเมนิ" ในแตละรอบการประเมนิเปนคราว ๆ ไป

โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) เจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงในระดับไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน เปนประธานกรรมการประเมิน
(๒) เจาหนาที่ซึ่งมีตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นอีก

ไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการประเมิน
ใหเจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ เวนแตเจาหนาที่ผูดํารง

ตําแหนงดังกลาว หรือเจาหนาที่ดังกลาวเปนผูมีสวนไดสวนเสียในฐานะเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติ ใหผูอํานวยการ
แตงตั้งเจาหนาท่ีอื่นเปนเลขานุการแทน และใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปนและเหมาะสม

ในกรณีท่ีเจาหนาที่ท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการประเมินตาม (๑) และ (๒) ไมมีหรือมีไมเพียงพอ
ใหผูอํานวยการแตงตั้งกรรมการประเมินไดตามความเหมาะสม

ขอ 9 คณะกรรมการประเมินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี
(๑) กําหนดเง่ือนไข ขอบเขต และเกณฑการพิจารณา เพื่อประเมินเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติ

กําหนดข้ันตอนและวิธีการในการประเมิน
 (๒) พิจารณาประเมินเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติเพื่อเสนอความเห็นไปยังผูอํานวยการ เพื่อิ

พิจารณา แตงตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น
(๓) เสนอความเห็นตอผูอํานวยการ เพื่อประกอบการพิจารณาวา      เจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติ 

 ดังกลาวผานการประเมินหรือไมผานการประเมิน หรือขอเสนออื่นใดที่เกี่ยวของ
 (๔) พิจารณาคํารองทักทวงตามขอ ๑5

 (๕) ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของตามท่ีผูอํานวยการมอบหมาย
 

ขอ ๑0 การแตงตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับเชี่ยวชาญ หัวหนาสวน ผูอํานวย
การสํานัก หรือรองผูอํานวยการสถาบัน ใหผูอํานวยการพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน    
เขารวมเปนกรรมการประเมินดวยก็ไดตามความเหมาะสมและหากมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก
ดังกลาว ใหแตงตั้งไดโดยมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประเมินทั้งหมด

ขอ ๑1 ใหคณะกรรมการประเมินพิจารณาเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติครบถวนโดยใหนําสงผล
งานจํานวนไมนอยกวาหนึ่งเรื่องโดยเปนผลความสําเร็จในการปฏิบัติงานไมเกินสามปนับแตวันที่เสนอและขอ
เสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางานในตําแหนงท่ีขอรับการประเมินใหมีประสิทธิภาพ

นอกจากการประเมินตามวรรคหนึง่ ใหมีการประเมนิโดยวิธกีารอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายวิธี
ดังตอไปน้ี

(๑) การสัมภาษณ
(๒) การทดสอบขอเขียนความรูความสามารถทั่วไป หรือความรูเฉพาะตําแหนง
(๓) วิธีการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประเมินเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการ
การนําเสนอผลงานและขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน ใหเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการ

กําหนด

ขอ 12 การประชุมคณะกรรมการประเมิน ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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ขอ ๑๓ เจาหนาท่ีซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงใด ระดับใด ใหได

รับเงินเดือนข้ันตํ่าของฐานเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น กรณีเจาหนาที่ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือเทากับ
ข้ันตํ่าของระดับตําแหนงนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม

หมวด ๓

ขั้นตอนและรอบการประเมิน

------------------

ขอ ๑๔ ใหงานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติเจาหนาที่ตามขอ ๕ ในเดือนมกราคมของ
ทุกป เพ่ือจัดทําบัญชีเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติ และนําเสนอผูอํานวยการลงนามในประกาศ เพื่อใหเจาหนาที่ยื่น
ความประสงคขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นภายในระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด

ในกรณีท่ีจะทําการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง ใหงานทรัพยากรบุคคลเสนอ
เหตุผลความจําเปนเพ่ือใหผูอํานวยการพิจารณาใหความเห็นชอบกอน เพื่อจะเขาสูกระบวนการดําเนินการตาม
ระเบียบน้ีตอไป

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติ ยื่นแสดงความประสงคตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด เพื่อ
ขอรับการประเมิน โดยผานผูบังคับบัญชาตามสายงานท่ีถือครองอยูในปจจุบันพิจารณาและเสนอความเห็นและ
จัดสงเอกสารใหงานทรัพยากรบุคคลพิจารณาดําเนินการตอไป

เจาหนาที่รายใด ไมปรากฎรายชื่อตามบัญชีประกาศของสถาบันตามขอ ๑๔ ใหย่ืนคํารอง
ทักทวงภายใน ๗ วันนับแตวันประกาศรายชื่อ พรอมเอกสารและรายละเอียดเหตุผลที่เกี่ยวของตองาน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการประเมิน

ใหคณะกรรมการประเมิน ประชุมพิจารณาและมีความเห็นนําเสนอผูอํานวยการวาจะสมควร
เพ่ิมเติมชื่อเจาหนาที่หรือไมพรอมท้ังเหตุผลประกอบการพิจารณาโดยผลการพิจารณาหรือวินิจฉัยของผูอํานวย
การเปนประการใด ใหถือเปนที่สุด

ขอ ๑๖ ใหงานทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและสงเอกสารตามขอ
๑๕ ใหคณะกรรมการประเมินโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

หมวด ๔

การแตงตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

------------------
 ขอ ๑๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน เพื่อแตงตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนงที่สูง

ข้ึน หากคณะกรรมการประเมินมีความเห็นวาเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติผานการประเมิน ใหผูอํานวยการประกาศ
ผลการพิจารณาดังกลาวมีกําหนด ๑๕ วัน เพื่อเปดโอกาสใหมีผูคัดคานหรือทักทวงในเรื่องผลงานซํ้าซอนหรือ
การลอกเลียนผลงาน

เมื่อครบกําหนดตามวรรคหนึ่งแลว ไมปรากฏวามีผูใดคัดคานหรือทักทวง ใหผูอํานวยการแตง
ตั้งใหเจาหนาที่ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นนับแตวันที่คณะกรรมการประเมินมีมติเห็นชอบใหเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติ
ผานการประเมิน

ในกรณีท่ีมีผูคัดคานหรือทักทวง ใหงานทรัพยากรบุคคลนําเรื่องดังกลาวเสนอผูอํานวยการ
พิจารณา หรือแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงขึ้นเพื่อเสนอความเห็น และผลการพิจารณาของผู
อํานวยการใหถือเปนที่สุด

กรณีตรวจสอบและมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหงาน
ทรัพยากรบุคคลรายงานตอผูอํานวยการดําเนินการสอบสวนผูทักทวงเพื่อหาขอเท็จจริงแลวดําเนินการตามที่
เห็นสมควรตอไป

ขอ ๑๘ ใหผูอํานวยการพิจารณาและมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นตามผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมิน เวนแตผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นวาผลการประเมินของคณะ
กรรมการประเมิน ยังไมถูกตองครบถวน ใหงานทรัพยากรบุคคลนําเสนอคณะกรรมการประเมินพิจารณา
ดําเนินการและนําเสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาตอไป

 



 

-  ๕  -

 

ขอ ๑๙ ในกรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณาแลวมีมติวาเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติรายใด ไม
ผานการประเมิน ใหงานทรัพยากรบุคคลรายงานตอผูอํานวยการ เพื่อมีหนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการประเมินดังกลาวใหเจาหนาท่ีผูมีคุณสมบัติทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินมี
มติ

หมวด ๕ 

การปรับลดตําแหนงหนาที่

------------------

ขอ ๒๐ เจาหนาที่ผูใดมีความประสงคขอลดระดับตําแหนงหนาที่ลงมาในระดับที่ตํ่ากวาดวย
ความสมัครใจ ใหเจาหนาที่ผูนั้นจัดทําบันทึกเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนนําเสนอตอผูบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือพิจารณาและมีความเห็น โดยใหสงเร่ืองดังกลาวไปยังงานทรัพยากรบุคคล เพื่อสรุปนํา
เสนอผูอํานวยการพิจารณา

ขอ ๒๑ กรณีที่ผูอํานวยการพิจารณาความประสงคของเจาหนาที่ตามขอ ๒๐ แลวเห็นวามี
เหตุผลความจําเปน และไมกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันหรือการปฏิบัติงานในหนาที่ในตําแหนง ใหผู
อํานวยการมีคําสั่งปรับลดตําแหนงหนาที่ตามความประสงค

การปรับลดตําแหนงหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่รายดังกลาวไดรับเงินเดือนเทาเดิม เวน
แตระดับตําแหนงหนาที่ท่ีลดลงมาดังกลาว เจาหนาที่ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงสุดของระดับตําแหนง ที่
ขอลดลงมา กรณีดังกลาวนี้ ใหผูอํานวยการมีคําสั่งปรับเงินเดือนเทากับขั้นสูงสุดของระดับตําแหนงหนาที่ที่ขอ
ลดลง

บรรดาสิทธิประโยชนหรือเงินอื่นใด ใหเจาหนาที่รายดังกลาว ไดรับตามสิทธิของตําแหนงที่
ลดลง

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

 

(นายวรานนท ปติวรรณ)
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