
 

 
 
 
         

 
 
 
ท่ี  นร  1006/ว 6 สํานักงาน  ก.พ. 

         ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 

 15  กันยายน  2551 

เร่ือง การกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและการแตงตั้งขาราชการในระหวาง 
การปรับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด) 1

ดวยมาตรา 131 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดให
บทบัญญัติในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ 5 ขาราชการพลเรือนในพระองค               
มีผลใชบังคับเม่ือ ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ  จัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของ
ทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง      
และประกาศใหทราบ โดยใหผูบังคับบัญชาส่ังแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมภายในสามสิบวัน 
ท้ังนี้ ใหดําเนินการประกาศใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

เพื่อใหการจัดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม จําเปนตองมี
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลัง และการบรรจุแตงต้ังขาราชการในระหวางการปรับใช
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ก.พ. จึงมีมติดังนี้ 

1. การกําหนดอัตรากําลัง 
1.1 หลักการ 

ใหคงกรอบท้ังจํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนง  เทา ท่ีมีอยูตามกรอบ
อัตรากําลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 โดยไมใหมีการกําหนดตําแหนง และระดับเพิ่มข้ึน เวนแตกรณีท่ี 
ก.พ. มีมติอนุมัติการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงหรือเห็นชอบการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

1.2 แนวทางปฏิบัติ 
ภายใตหลักการดังกลาว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.2.1 ใหสวนราชการหยุดดําเนินการกําหนดตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ท่ี นร 1008/ว 18 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 ท่ี นร 1008/ว 5 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ ท่ี นร 1008/ว 1 
ลงวันท่ี 26 มกราคม 2550 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป  
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1.2.2  ก.พ. จะพิจารณาคําขอการกําหนดตําแหนงเฉพาะกรณีท่ีมีรายละเอียด 

ประกอบการพิจารณาครบถวนสมบูรณและไดรับกอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 สวนคําขอท่ีไดรับต้ังแต 
วันดังกลาวจะใหสวนราชการไปดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน หรือกรณีท่ีจะเกิดผลเสียหายแกราชการ ก.พ. จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
เชน การกําหนดตําแหนงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหมหรือการใหความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนงท่ีสวนราชการไดดําเนินการเสร็จกอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2551  เปนตน 

2. การบรรจุแตงตั้งขาราชการ 
2.1 หลักการ 

ใหดําเนินการบรรจุแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญในระหวางการปรับใช
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดเทาท่ีจําเปน เพื่อมิใหราชการเสียหาย 

2.2 แนวทางปฏิบัติ 
ภายใตหลักการดังกลาว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
2.2.1 ใหเรงรัดการออกคําส่ังบรรจุแตงต้ัง โอน ยาย เล่ือน และบรรจุกลับขาราชการ 

ในสวนราชการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 24 ตุลาคม 2551 และใหชะลอการดําเนินการดังกลาวเปน 
การช่ัวคราว  ตั้งแตวันท่ี  25 ตุลาคม  2551 เปนตนไป จนกวาสวนราชการจะแตงตั้งขาราชการให 
ดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แลวเสร็จ  

2 . 2 . 2  หากดํ า เนินการออกคํา ส่ั งตาม  2 . 2 . 1ไม แล ว เสร็ จภายในวัน ท่ี  
24  ตุลาคม 2551 ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังใหขาราชการรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน
ในตําแหนงท่ีจะแตงตั้งไปกอน และเม่ือมีการแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แลว จึงใหออกคําส่ังแตงต้ังยอนหลังสําหรับผูมีคุณสมบัติครบถวน
และเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0203/ว 255 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2524  
และ ท่ี สร 0203/ว 38 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2526 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี สร 0711/ว 9 ลงวันท่ี  
22 สิงหาคม 2523  

2.2.3 การประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป (ตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ว))  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) และตําแหนงประเภท  
เช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) ถาผูขอรับการประเมินบุคคลมีคุณสมบัติและไดสงผลงานท่ีมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอประเมินครบถวนสมบูรณกอนวันท่ี 11 ธันวาคม  2551 ก็ใหดําเนินการตอไปได  
ท้ังนี้ การออกคําส่ังแตงตั้งใหดําเนินการตาม 2.2.1 หรือ 2.2.2 แลวแตกรณี 
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2.2.4 กรณีการบรรจุบุคคลเขารับราชการใหกระทําไดเทาท่ีจําเปน  เชน  การบรรจุ
ผูสอบแขงขันไดซ่ึงบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นจะถูกยกเลิกระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม  2551 ถึงวันท่ี  
10 ธันวาคม 2551 หรือ การบรรจุผูไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนเลาเรียนหลวง เปนตน 

2.2.5 กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน ซ่ึงหากไมดําเนินการจะเกิดผลเสียหาย 
แกราชการ ก.พ. จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

3.  การจัดตําแหนงและจัดขาราชการพลเรือนสามัญเขาประเภทตําแหนง สายงาน และ 
ระดับตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

    ใหสวนราชการจัดทําบัญชีการจัดตําแหนงและจัดขาราชการพลเรือนสามัญเขาประเภท
ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ 
จัดสงไปใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อดําเนินการตอไป ดังน้ี  

 3.1 สวนราชการท่ีมี อัตรากําลังไม เกิน  1,000 ตําแหนง  ใหจัดสงภายในวันท่ี  
31 ตุลาคม  2551 

 3.2  สวนราชการท่ีมีอัตรากําลังเกินกวา 1,000 ตําแหนง  ใหจัดสงภายในวันท่ี  
10 พฤศจิกายน 2551  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ไดแจงใหกรม จังหวัด ทราบดวยแลว  

      ขอแสดงความนับถือ 

                
      (นายปรีชา วัชราภัย) 
          เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร.  0 2281 0977   
โทรสาร  0 2282 7316 
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