คู่มือการจัดทํา ก.พ.๗ ที่ปรับปรุงใหม่
๑. ความมุ่งหมาย
การจัดทํา ก.พ.๗ มีความมุ่งหมายเพื่อบันทึกประวัติย่อที่สําคัญ และจําเป็นของข้าราชการ ซึ่งต้อง
อ้างอิงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. ลักษณะของ ก.พ.๗
ก.พ.๗ พิมพ์ด้วยกระดาษชนิดขาว ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แกรม ขนาดกระดาษ ๙”x ๑๒” ประกอบด้วย
รายการต่าง ๆ สําหรับบันทึกข้อมูลทั้ง ๒ ด้าน ก.พ.๗ มีรายการข้อมูลที่สําคัญ คือ
(๑) รายการที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ส่ ว นตั ว ของข้ า ราชการ ได้ แ ก่ รายการชื่ อ นามสกุ ล
เลขประจําตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ – นามสกุลบิดา ชื่อ – นามสกุลมารดา นามสกุลเดิม ชื่อ – นามสกุล
คู่สมรส นามสกุลเดิม ประวัติการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และประวัติการฝึกอบรม
(๒) รายการที่เป็นข้อมูลแสดงถึงการรับรองความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลของเจ้าของประวัติ
และหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
(๓) รายการที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางราชการได้แก่ รายการวันครบเกษียณอายุ วันบรรจุ ประเภท
ข้าราชการ การได้รับโทษทางวินัยและการนิรโทษกรรม และตําแหน่งและเงินเดือน
๓. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ก.พ.๗
การจั ด ทํ า ก.พ.๗ ให้ ส่ ว นราชการในระดั บ กรม หรื อ จั ง หวั ด ซึ่ ง สั่ ง บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
เป็นผู้จัดทํา ดังนี้
(๑) กระทรวง กรมที่ ไม่ มี ราชการบริ ห ารส่ วนภูมิ ภาคให้ จัด ทํ า ต้ น ฉบั บ ก.พ.๗ จํา นวน ๒ ฉบั บ
ที่กรอกข้อความให้ตรงกันทั้ง ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งให้กรมเจ้าสังกัดเป็นผู้เก็บรักษา ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้ส่งไปเก็บไว้
ณ สํานักงาน ก.พ.
(๒) กระทรวง กรม ที่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้จัดทําต้นฉบับ ก.พ.๗ จํานวน ๓ ฉบับ ที่กรอก
ข้อ ความให้ต รงกั น ทั้ ง ๓ ฉบับ เก็บ รั กษาไว้ ณ กรมเจ้ า สั งกัด และจั งหวั ด แห่ งละ ๑ ฉบั บ ส่ วนอี กฉบั บ หนึ่ ง
ให้ส่งไปเก็บไว้ ณ สํานักงาน ก.พ.
(๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทํา ก.พ.๗ ต้ องดําเนินการจัดทํา ก.พ.๗ ทันทีที่ข้าราชการ
มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การจัดทํา ก.พ.๗ จํานวน ๒ หรือ ๓ ฉบับ
แล้ ว แต่ ก รณี ต้ อ งจั ด ทํ า เป็ น ต้ น ฉบั บ ทั้ ง หมดทุ ก ฉบั บ โดยเจ้ า ของประวั ติ แ ละหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ ผู้ ที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายต้องลงชื่อในทุกฉบับ

๒

(๔) กรณีรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ ต้องดําเนินการจัดทํา ก.พ.๗ เช่นเดียวกัน
(๕) กรณีการบรรจุข้าราชการกลับเข้ารับราชการ ต้องดําเนินการจัดทํา ก.พ.๗ ขึ้นใหม่ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดทํา ก.พ.๗ จะกรอกประวัติการรับราชการเดิมก่อนออกจากราชการลงในรายการที่ ๑๔ ตําแหน่ง
และอัตราเงินเดือน หรือจะแนบภาพถ่ายประวัติการรับราชการเดิมติดไว้กับ ก.พ.๗ ฉบับที่ทําใหม่ก็ได้
(๖) การจัดทํา ก.พ.๗ จํานวน ๒ หรือ ๓ ฉบับ แล้วแต่กรณีตาม (๑) และ (๒) นั้น ก.พ.๗ ของ
ข้าราชการแต่ละคน ทุกฉบับที่จัดทําขึ้นจะต้องมีรายการทุกรายการตรงกัน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง ก.พ.๗
ของข้าราชการแต่ละฉบับให้ถือว่า ก.พ.๗ ฉบับที่ส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงาน ก.พ. เป็นฉบับที่ถูกต้อง
(๗) ก.พ.๗ เป็นหลักฐานสําคัญสําหรับนับอายุบุคคลในการเข้ารับราชการและการบันทึกประวัติอื่น ๆ
ของข้ า ราชการ เมื่ อ มี ก ารขี ด ฆ่ า หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการใน ก.พ.๗ อาจมี ผ ลกระทบกระเทื อ นถึ ง
สิทธิบางประการของข้าราชการผู้เป็นเจ้าของประวัติได้
(๘) การส่ง ก.พ.๗ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายได้ลงชื่อใน ก.พ.๗
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องจัดส่ง ก.พ.๗ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒)
แล้วแต่กรณี โดยวิธีทางราชการ
การจั ด ส่ ง ก.พ.๗ ให้ กั บ สํ า นั ก งาน ก.พ. นั้ น จะต้ อ งจั ด ส่ ง พร้ อ มกั บ สํ า เนาคํ า สั่ ง บรรจุ
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในกรณีกรมเจ้าสังกัดย้ายข้าราชการจากจังหวัดหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในอีกจังหวัดหนึ่ง
ให้จังหวัดเดิมส่ง ก.พ.๗ ของข้าราชการผู้นั้นไปเก็บรักษาไว้ ณ จังหวัดใหม่ด้วย
ในกรณีที่กรมเจ้าสังกัดแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนกลางให้ดํารงตําแหน่งในส่วนภูมิภาค หรือแต่งตั้ง
ข้าราชการส่วนภูมิภาคให้ดํารงตําแหน่งในส่วนกลาง ก็ให้กรมเจ้าสังกัด หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ดําเนินการจัดส่ง
ก.พ.๗ ทํานองเดียวกัน
หากเป็ น กรณี ก ารโอน ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด เดิ ม ต้ อ งส่ ง มอบ ก.พ.๗ ให้ ส่ ว นราชการ
เจ้าสังกัดใหม่โดยวิธีทางราชการ
(๙) การเก็บรักษา ก.พ.๗ สํานักงาน ก.พ. มีหน้าที่เก็บรักษา ก.พ.๗ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทั้ งหมดไว้ ร ายละ ๑ ฉบั บ และส่ ว นราชการเจ้ า สั งกั ดมีห น้ าที่ เก็ บ รั ก ษาอี ก หนึ่ งฉบับ ถ้ า หากส่ วนราชการนั้ น
มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดก็มีหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษา ก.พ.๗ อีกหนึ่งฉบับด้วย
ในกรณีที่ข้าราชการออกจากราชการ การเก็บรักษา ก.พ.๗ ของผู้นั้นให้เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

๓

๔. วิธีบันทึกรายการใน ก.พ.๗
การบันทึกรายการต่าง ๆ ใน ก.พ.๗ จะต้องบันทึกให้เรียบร้อยชัดเจน และถูกต้องตามหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคล ต่อไปนี้
(๑) เจ้าของประวัติ จะบันทึกเฉพาะรายการ ดังนี้
รายการที่ ๑
รายการที่ ๒
รายการที่ ๓
รายการที่ ๗
รายการที่ ๘
รายการที่ ๙
รายการที่ ๑๐
รายการที่ ๑๑

คํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
วัน เดือน ปีเกิด
ชื่อ – นามสกุลบิดา นามสกุลเดิม
ชื่อ – นามสกุลมารดา นามสกุลเดิม
ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส นามสกุลเดิม
ประวัติการศึกษา ที่ได้รับก่อนบรรจุเข้ารับราชการ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับก่อนบรรจุเข้าราชการ

เมื่อเจ้าของประวัติบันทึกรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
และวัน เดือน ปี ในช่องเจ้าของประวัติด้วย
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทํา ก.พ.๗ มีหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกรายการของเจ้าของ
ประวัติจากหลักฐานและเอกสารต่างๆ ของทางราชการ เช่น วัน เดือน ปีเกิด จะต้องตรวจสอบสูติบัตร หรือ
ทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่ใช้สมัครเข้ารับราชการ เป็นต้น
เมื่ อเจ้ าหน้ าที่ ได้ ตรวจสอบความถู กต้องที่ เจ้ าของประวั ติ ที่ บันทึ กไว้ ครบถ้ วนแล้ว ให้ บันทึ ก
รายการอื่นให้ครบถ้วนด้วย
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้บันทึกรายการต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการ
ทั้ งหมด รวมทั้ ง การลงลายมื อ ชื่ อ ของเจ้ า ของประวั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตรงกั น ทุ ก ฉบั บ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก่ อ นจะเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายลงชื่อรับรองความถูกต้องต่อไป
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้บุคคลอื่นลงชื่อรับรองความถูกต้องของรายการ
ใน ก.พ.๗ แทนนั้น การมอบหมายดังกล่าวจะต้องมอบหมายเป็นหนังสือ
วิธีบันทึกรายการใน ก.พ.๗
(๑) รายการกระทรวง กรม ให้บันทึกชื่อกระทรวง กรมที่เป็นต้นสังกัด หากเป็นกรมที่ไม่ได้
สังกัดกระทรวงให้บนั ทึกเฉพาะชื่อกรม ดังตัวอย่าง

๔

ตัวอย่างที่ ๑
(๑) กระทรวง..........สํานักนายกรัฐมนตรี...........กรม........สํานักงาน ก.พ. .........................
ตัวอย่างที่ ๒
(๑) กระทรวง............................................กรม............สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรณีที่มีการโอนไปสังกัดกระทรวง หรือกรมอื่น ให้บันทึกแก้ไข ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๓
(๑) กระทรวง.สํานักนายกรัฐมนตรี..กรม.(สํานักงาน ก.พ.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี....
(๒) รายการที่ ๑. ชื่อ นามสกุล
คํานําหน้านามให้บันทึกคําว่า นาย นาง หรือนางสาวแล้วแต่กรณี ถ้ามีบรรดาศักดิ์ หรือ
ชั้นยศให้บันทึกลงไปด้วย
การบันทึกชื่อ นามสกุล ให้บันทึกให้ครบถ้วน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
คํานําหน้านาม.......น.ส. ......ร.ต. ......
๑. ชื่อ................กรรณิการ์.............
นามสกุล.......อยู่ชอบ................
กรณีที่มีการแก้ไขคํานําหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล ให้แก้ไข โดยวงเล็บคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุลเดิม
แล้วเขียนที่เปลี่ยนใหม่ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
คํานําหน้านาม (น.ส.) ร.ต. นาง
๑. ชื่อ (กรรณิการ์) กฤติกา
นามสกุล (อยู่ชอบ) อยู่ดี
(๓) รายการที่ ๒. เลขประจําตัวประชาชน ให้บันทึกเลขประจําตัวประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก
ของเจ้าของประวัติตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๒. เลขประจําตัว ๙ ๘๗๖๕ ๔๓๒๑๐ ๑๒๓
ประชาชน

๕

(๔) รายการที่ ๓. วัน เดือน ปีเกิด ให้บันทึก วัน เดือน ปีเกิด ทั้งที่เป็นตัวเลข และตัวอักษร
ให้ชัดเจนและตรงกันตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๑
๓. วัน เดือน ปีเกิด .......... ๑ ตุลาคม ๒๕๑๐.........
(.........หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบ..............)
กรณีที่มีการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ให้ดําเนินการขีดฆ่า วัน เดือน หรือปีเกิดที่ต้องการแก้ไข ทั้งที่เป็น
ตัวเลขและตัวอักษร แล้วบันทึกวัน เดือน หรือปีเกิด ที่แก้ไขใหม่ เช่น กรณีแก้ไขวันเกิด ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๒
๕
๓. วัน เดือน ปีเกิด ๑__ ตุลาคม ๒๕๑๐
ห้า
(หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบ)
(๕) รายการที่ ๔. วันครบเกษียณอายุ เป็นการบันทึก วัน เดือน ปีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
โดยให้บันทึกทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งการนับอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยใช้ พ.ศ.เกิดบวกด้วย ๖๐
ยกเว้นผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ให้ใช้ พ.ศ. เกิดบวกด้วย ๖๑ และ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ให้นับตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งตรวจชําระใหม่ และใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบัญญัติว่า การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ฯลฯ เช่น
ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๑
๔. วันครบเกษียณอายุ.......๓๐ กันยายน ๒๕๗๐....
(.....สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ........)
ในกรณีที่มีการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ก็ให้บันทึกแก้ไขวันครบเกษียณ ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรด้วย
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๒
๔. วันครบเกษียณอายุ

๔ ตุลาคม
๓๐ กันยายน ๒๕๗๐
สี่ ตุลาคม
(.....สามสิบ กันยายน สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ.......)

๖

(๖) รายการที่ ๕. วันบรรจุ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ข้าราชการผู้นั้น ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ได้แก่ วันที่คําสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ ไม่ใช่วันที่ออกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือวันที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ลงชื่อในคําสั่ง เช่น ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุลงชื่อในคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยให้
บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนั้น วันบรรจุ คือ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๕. วันบรรจุ........๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔......
(๗) รายการที่ ๖. ประเภทข้าราชการ ให้บันทึกว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๖. ประเภทข้าราชการ.........ข้าราชการพลเรือนสามัญ........
(๘) รายการที่ ๗. ชื่อ – นามสกุลบิดา ให้บันทึกชื่อ – นามสกุลของบิดา ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๗. ชื่อ – นามสกุลบิดา ..............กรรเกรา.....อยู่ชอบ...............
(๙) รายการที่ ๘. ชื่อ – นามสกุลมารดา นามสกุลเดิม ให้บันทึกชื่อ นามสกุล และนามสกุลเดิม
ของมารดา (ที่มิใช่มารดาบุญธรรม) ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๘. ชื่อ – นามสกุลมารดา ......เกสร...อยู่ชอบ.....นามสกุลเดิม......สบายดี.......
(๑๐) รายการที่ ๙. ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส นามสกุลเดิม ถ้ามีคู่สมรสให้บันทึกเฉพาะสามีหรือ
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๙. ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส....ชอบ....อยู่ดี.......นามสกุลเดิม................................
ในกรณีที่มีการหย่า หรือจดทะเบียนสมรสใหม่ ให้แก้ไขโดยวงเล็บ ชื่อ – นามสกุล (นามสกุลเดิม)
แล้วเขียนชื่อ นามสกุล (นามสกุลเดิม) ของคู่สมรสใหม่ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๙. ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส ...(ชอบ อยู่ดี)... ไชโย ชอบสบาย....นามสกุลเดิม....................

๗

(๑๑) รายการที่ ๑๐. ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ให้ บั น ทึ ก ชื่ อ สถานศึ ก ษาที่ เ คยศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ที่
เคยศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด ระบุเดือนปี ตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงที่สําเร็จ
การศึกษาในแต่ละแห่ง และวุฒิให้ระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร พร้อมทั้งสาขาวิชาเอก (ถ้ามี) ทั้งนี้
ให้บันทึกเฉพาะปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา หรื อคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๐. ประวัติการศึกษา
ตั้งแต่ – ถึง (เดือน ปี)
พ.ค.๑๙ – ก.พ.๒๕

สถานศึกษา
ร.ร.เบญจมบพิตร เขตดุสติ กทม.
ร.ร. มัธยมเบญจมบพิตร เขตดุสติ กทม.

พ.ค.๒๕ – มี.ค.๓๑

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะปิ กทม. มิ.ย.๓๑ – มี.ค.๓๕

วุฒิ (สาขาวิชาเอก)
ประกาศนียบัตร ป.๖
ประกาศนียบัตร ม.๖
นิติศาสตรบัณฑิต

(๑๒) รายการที่ ๑๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้บันทึกชื่อใบอนุญาต ตามที่ได้กําหนด
ให้ ใ ช้ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ในมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง เช่ น ตํ า แหน่ ง วิ ศ วกรไฟฟ้ า สื่ อ สาร
ระดับปฏิบัติการ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชื่อใบอนุญาต

หน่วยงาน

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้าสื่อสาร

เลขที่ใบอนุญาต
ก๐๐๐๐๐๐

วันที่มีผลบังคับใช้
(วัน เดือน ปี)
๒๒ ต.ค.๒๕๕๒ ถึง
๒๑ ต.ค.๒๕๕๗

๘

(๑๓) รายการที่ ๑๒. ประวัติการฝึกอบรม ให้บันทึกเฉพาะประวัติการฝึกอบรม หลักสูตร
ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ เช่น หลักสูตร
นักบริหาร ระดับสูง ของสํานักงาน ก.พ. ตามที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
และระดับสูง เป็นต้น ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๒. ประวัติการฝึกอบรม
ตั้งแต่ – ถึง
หลักสูตรฝึกอบรม
(วัน เดือน ปี)
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ ๑ พ.ค.๕๑ – ๑๘ ก.ย.๕๑
และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ ๖๒

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
สํานักงาน ก.พ.

(๑๔) รายการที่ ๑๓. การได้รับโทษทางวินัยและการนิรโทษกรรม
การได้ รั บ โทษทางวิ นั ย ตามที่ ม าตรา ๘๘ บั ญ ญั ติ โ ทษทางวิ นั ย ไว้ มี ๕ สถาน ได้ แ ก่
(๑) ภาคฑัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) ลดเงิ นเดือน (๔) ปลดออก (๕) ไล่อ อก ให้บันทึ กจากคําสั่งลงโทษ
โดยระบุ ปี พ.ศ. ที่ถูกลงโทษ ความผิดและระดับโทษ
ส่ ว นการนิ ร โทษกรรม ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น ได้ รั บ การล้ า งมลทิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ล้างมลทินในภายหลัง ให้บันทึกการได้รับล้างมลทินตามกฎหมายฉบับนั้นไว้ด้วย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
พ.ศ.
๒๕๓๘

๑๓ การได้รับโทษทางวินัยและการนิรโทษกรรม
รายการ
เอกสารอ้างอิง
ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติราชการ
คําสั่งสํานักงาน ก.พ. ที่ ๔๕๑/๒๕๓๘
ภาคฑัณฑ์
ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๓๘
ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕
พ.ร.บ. ล้างมลทินฯ พ.ศ.๒๕๓๙

๙

(๑๕) รายการที่ ๑๔. ตํ าแหน่ง และเงินเดือน เป็ นการบัน ทึก วัน เดือ น ปี ตํ าแหน่ ง และ
ส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เลขที่ตําแหน่ง เงินเดือน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวที่ติดตามมาเป็นระยะด้วย ซึ่งอาจแบ่งเป็นกรณีบันทึกรายการต่าง ๆ รวม ๑๖ รายการ ได้แก่
(๑) การบรรจุ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ (มาตรา ๕๓) ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก (มาตรา ๕๕) และ
ผู้มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญสูง (มาตรา ๕๖)
(๒) การพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๓) การย้าย (มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง วรรคสาม)
(๔) การเลื่อนตําแหน่ง (มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔)
(๕) การโอน (มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔)
(๖) การบรรจุกลับ (มาตรา ๖๓ วรรค ๔ และมาตรา ๖๕)
(๗) การแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (มาตรา ๖๖)
(๘) การยกเว้นคุณสมบัติ (มาตรา ๖๒)
(๙) การรักษาราชการแทน การรักษาการในตําแหน่ง (มาตรา ๖๘)
(๑๐) การประจําส่วนราชการ (มาตรา ๖๙)
(๑๑) การเลื่อนเงินเดือน
(๑๒) การลา
(๑๓) การพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๑๔) การพ้นจากราชการ (มาตรา ๑๐๙)
(๑๕) การให้รับราชการต่อไป (มาตรา ๑๐๘)
(๑๖) การแก้ไขคําสั่ง
(๑) การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (มาตรา ๕๓) การบรรจุผู้ได้รับเลือก (มาตรา ๕๕) และการบรรจุ
ผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญสูง (มาตรา ๕๖) ในรายการตําแหน่งและอัตราเงินเดือน จะต้องบันทึก
รายละเอียดในช่องต่าง ๆ ดังนี้
- วัน เดือน ปี ให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
- ตําแหน่ง ให้บันทึกตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยให้ระบุ ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
แล้ววงเล็บชื่อตําแหน่งในสายงานไว้ แต่ถ้าชื่อตําแหน่งในการบริหารงานและชื่อตําแหน่งในสายงานเหมือนกัน
ให้บันทึกเฉพาะชื่อตําแหน่งในสายงาน
- ส่วนราชการที่สังกัด บันทึกหน่วยงานที่สังกัดจนถึงระดับกรม
- เลขที่ตําแหน่ง บันทึกเลขที่ตําแหน่งที่แต่งตั้ง

๑๐

- ตํ า แหน่ ง ประเภท ตามมาตรา ๔๕ แบ่ งตํ า แหน่ งข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ออกเป็ น
๔ ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไป จึงให้บันทึกตําแหน่งประเภทที่แต่งตั้ง เช่น ทั่วไป เป็นต้น
- ระดับ มาตรา ๔๖ ได้กําหนดระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภทต่าง ๆ ไว้ จึงให้บันทึก
ระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภทที่แต่งตั้ง
- เงินประจําตําแหน่ง อัตราเงินประจําตําแหน่งประเภทและระดับใดกําหนดไว้ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยตําแหน่งประเภท สายงานและระดับที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๑
- เอกสารอ้างอิง ให้บันทึกคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ ๑ การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (มาตรา ๕๓) และการบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก (มาตรา ๕๕)
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ก.ค. ๒๕๕๔

เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานสารบรรณ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงาน ก.พ.
(ทดลองฯ)

๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
เลขที่
ตําแหน่ง
ระดับ
ตําแหน่ง ประเภท
๓๕๕
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง

๗,๓๐๐

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน
ก.พ. ที่ ๑๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๔

ตัวอย่างที่ ๒ การบรรจุผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญสูง (มาตรา ๕๖)
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๔

ทันตแพทย์
โรงพยาบาลยะลา
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ยะลา
สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
เลขที่
ตําแหน่ง
ระดับ
ตําแหน่ง ประเภท
๓๐
วิชาการ
ชํานาญ
การพิเศษ

เงินประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
๔๗,๐๘๐ ๕,๖๐๐ คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ ก.ค.๒๕๕๔
เงินเดือน

๑๑

(๒) การพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ งหรื อ มาตรา ๕๕ จะต้ อ งทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามระยะเวลาที่ส่วนราชการกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
แต่ ไ ม่ เ กิ น ๑ ปี เมื่ อ ทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการครบระยะเวลาที่ กํ า หนดแล้ ว คณะกรรมการประเมิ น ผล
การทดลองปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการจะรายงานผลการประเมิ นผลการทดลองปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการต่ อผู้ มี อํ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ในกรณีผลการประเมินไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
จะมีคาํ สั่งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นรับราชการต่อไป การลงรายการพ้นจากการทดลองฯ ให้ลงวัน เดือน
ปี ที่ ท ดลองครบระยะเวลาที่ กํ า หนด และลงข้ อ ความว่ า พ้ น จากการทดลองฯ ในช่ อ งตํ า แหน่ ง โดยในช่ อ ง
เอกสารอ้างอิง ให้ลงเลขที่หนังสือและวัน เดือน ปี ของหนังสือแจ้งการพ้นทดลองฯ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ก.ค.๒๕๕๔

เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานสารบรรณ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงาน ก.พ.
(ทดลองฯ)
พ้นจากการทดลองฯ

๑ ม.ค.๒๕๕๕

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

๓๕๕

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๗,๓๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๑๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๔

หนังสือสํานักงานก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๗/๒๐๐
ลว. ๑๐ ม.ค.๒๕๕๔

(๓) การย้าย เป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งอื่น
ในกรมเดียวกัน ซึ่งเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกันและในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้หมายความรวมถึงการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน แต่เป็นตําแหน่งต่างประเภทกันด้วย
การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ สําหรับกรณีการย้าย แยกเป็นกรณี ดังนี้

๑๒

(๓.๑) การย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ เดี ย วกั น กรณี ถ้ าชื่ อ ตํ า แหน่ งในการบริ ห ารกั บ
ชื่ อ ตํ า แหน่ ง ในสายงานไม่ เ หมื อ นกั น ให้ ร ะบุ ทั้ ง ๒ ชื่ อ โดยให้ ร ะบุ ชื่ อ ตํ า แหน่ ง ในสายงานไว้ ใ นวงเล็ บ เช่ น
ผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)) เป็นต้น สําหรับกรณีที่ชื่อตําแหน่งในการบริหารชื่อตําแหน่ง
ในสายงานชื่อเดียวกันให้ระบุเฉพาะชื่อตําแหน่งในสายงาน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๑
๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๒ เม.ย.๒๕๕๔

นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มกระทรวง
ด้านการบริหารและ
ความมั่นคง
สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกําลังคน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
กลุ่มแผนงาน
สํานักงานเลขาธิการ

๑ ต.ค.๒๕๕๔

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

๑๗๘

๑๙๙

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เอกสารอ้างอิง

วิชาการ

ชํานาญ
การพิเศษ

๕๐,๐๐๐

คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๕๐๑/๒๕๕๔
ลว. ๒ เม.ย.๒๕๕๔

วิชาการ

ชํานาญ
การพิเศษ

๕๐,๐๐๐

คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๘๐๐/๒๕๕๔
ลว.๒ ต.ค.๒๕๕๔

ตัวอย่างที่ ๒
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ต.ค.๒๕๕๔

โปรดเกล้าฯ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
(นักปกครอง)
สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

๑ ต.ค.๒๕๕๔

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

-

-

-

๒๑๘

บริหาร

สูง

เงิน
เงินเดือน ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ลว. ๕ ต.ค .๒๕๕๔
๖๙,๘๑๐ ๑๔,๕๐๐ คําสั่งกระทรวง
มหาดไทย
ที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๔
ลว. ๖ ต.ค.๒๕๕๔

๑๓

(๓.๒) การย้ายไปดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิม การย้ายในกรณีนี้จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากข้าราชการผู้นั้นก่อนตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ให้วงเล็บไว้ในช่อง
ตําแหน่งว่า “ย้ายต่ํากว่าเดิม” ต่อท้ายหน่วยงาน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่า เป็นการลงระดับผิดพลาดไป และ
ประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้นตามเดิมในอนาคต ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี
๒ เม.ย.๒๕๕๔

ตําแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มกระทรวงด้าน
เศรษฐกิจ
สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกําลังคน
๓๐ เม.ย.๒๕๕๔ นักทรัพยากรบุคคล
สํานักงานผู้ดแู ล
นักเรียนในประเทศ
ฝรั่งเศส
(ย้ายต่ํากว่าเดิม)

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

๑๕๘

วิชาการ

เชี่ยวชาญ

๘๒๕

วิชาการ

ชํานาญ
การพิเศษ

เงิน
เงินเดือน ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
๕๕,๐๐๐ ๙,๙๐๐ คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๔๐๒/๒๕๕๔
ลว. ๒ เม.ย.๒๕๕๔

๕๓,๐๘๐ -

คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๖๑๓/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

การย้ายตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง (ไม่ต้องมีคําสั่งย้าย) ซึ่งจะไม่มีการระบุเลขที่ตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท ระดับตํ าแหน่งและเงิ นเดือนที่ให้ได้รับ ดังนั้ น รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด จึงต้องออกคําสั่งให้ได้รับ
เงินเดือนตามมา โดยในคําสั่งจะระบุถึงตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งประเภท ระดับ และเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้งไว้
ในการบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ต้องลงทั้งประกาศและคําสั่ง ดังตัวอย่าง

๑๔

ตัวอย่าง
๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี
๑ ต.ค.๒๕๕๔

๑ ต.ค.๒๕๕๔

ตําแหน่ง
โปรดเกล้าฯ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่
(นักบริหาร)

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

-

-

-

๑๐๐

บริหาร

สูง

เงิน
เงินเดือน ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ลว. ๑๕ ต.ค.๒๕๕๔
๖๙,๘๑๐ ๒๑,๐๐๐ คําสั่งกระทรวง
มหาดไทย
ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๔
ลว.๑๗ ต.ค.๒๕๕๔

(๔) การเลื่อนตําแหน่ง เป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน
ในระดับที่สูงกว่าเดิมและในกรมเดียวกัน โดยจะเป็นตําแหน่งในสายงานเดียวกันหรือต่างสายงานก็ได้
การลงรายการใน ก.พ.๗ แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ
(๔.๑) การเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้บันทึกลงใน ก.พ.๗ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๔

นิติกร
กลุ่มกฎหมาย
สํานักกฎหมาย

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

๖๘๖

วิชาการ

ระดับ

เงินเดือน

ชํานาญการ ๑๕,๕๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๖๕๐/๒๕๕๔
ลว.๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

๑๕

(๔.๒) การเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ เป็นกรณีที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง (ไม่ต้องมีคําสั่งเลื่อน
ตําแหน่ง) ซึ่งจะไม่ระบุข้อมูลเลขที่ตําแหน่ง ตําแหน่งประเภท ระดับตําแหน่ง และเงินเดือน ดังนั้น รัฐ มนตรี
เจ้าสังกัดจึงต้องออกคําสั่งให้ได้รับเงินเดือน ซึ่งจะระบุตําแหน่งในสายงานตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งประเภท ระดับ
ตําแหน่ง และเงินเดือนที่ได้รับ การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ต้องบันทึก ทั้งประกาศโปรดเกล้าฯ และคําสั่งให้
ได้รับเงินเดือน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

๑ ต.ค.๒๕๕๔

โปรดเกล้าฯ อธิบดี
กรมการปกครอง

-

-

-

๑ ต.ค.๒๕๕๔

อธิบดี (นักบริหาร)
กรมการปกครอง

๑

บริหาร

สูง

เงิน
เงินเดือน ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ลว. ๑๕ ต.ค.๒๕๕๔
๖๙,๘๑๐ ๒๑,๐๐๐ คําสั่งกระทรวง
มหาดไทย
ที่ ๑๐๑/๒๕๕๔
ลว. ๑๗ ต.ค.๒๕๕๔

(๕) การโอน อาจแบ่งได้เป็น ๒ กรณี คือ
(๕.๑) การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม เป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งในกระทรวงหรือกรมหนึ่งให้
ดํารงตําแหน่งในกระทรวงหรือกรมอื่น ซึ่งจะเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้
การบั น ทึ ก ลงรายการใน ก.พ.๗ สํ า หรั บการโอนข้ า ราชการพลเรื อ น อาจแยกได้
เป็น ๒ กรณี คือ
(๕.๑.๑) การรับโอนและการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทและ
ระดับต่างๆ ยกเว้นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ บันทึก
รายการ ดังนี้

๑๖

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ พ.ย.๒๕๕๔

ให้โอนไป
สํานักงาน ก.พ.

๑ พ.ย.๒๕๕๔

รับโอน
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจ
สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกําลังคน
สํานักงาน ก.พ.

เลขที่
ตําแหน่ง

๖๔๑

ตําแหน่ง
ประเภท

วิชาการ

ระดับ

เงินเดือน

ปฏิบัติการ ๑๒,๐๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
ที่ ๗๙/๒๕๕๔
ลว. ๑๐ พ.ย.๒๕๕๔
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๑๐๗/๒๕๕๔
ลว. ๓๑ ต.ค.๒๕๕๔

(๕.๑.๒) การรับโอนและการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ การรับโอนนี้ จะต้องมีคําสั่งรับโอนมาก่อน โดยคําสั่งนี้
จะระบุตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง ระดับ และเงินเดือนที่ได้รับอย่างชัดเจน ต่อจากนั้น จึงจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งให้ ดํารงตํ าแหน่ง ซึ่งจะไม่ระบุ เลขที่ ตําแหน่ ง ระดั บและเงินเดือ น การบัน ทึ กลงรายการ
ต้องลงทั้ง ๒ คําสั่ง ดังตัวอย่าง

๑๗

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ต.ค.๒๕๕๕
๑ ต.ค.๒๕๕๕

โอนไปกรมศุลกากร
รับโอนและรักษาราชการ
ตําแหน่งอธิบดี
(นักบริหาร)
กรมศุลกากร
โปรดเกล้าฯ อธิบดี
(นักบริหาร)
กรมศุลกากร

๑ ต.ค.๒๕๕๕

เลขที่
ตําแหน่ง
๑

ตําแหน่ง
ประเภท
บริหาร

ระดับ

สูง

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

คําสั่งกระทรวงการคลัง
๖๙,๘๑๐ ๑๔,๕๐๐ ที่ ๘๐๔/๒๕๕๕
ลว. ๒๓ ก.ย.๒๕๕๕

ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ลว. ๒๐ ต.ค.๒๕๕๕

(๕.๒) การโอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการตามกฎหมายอื่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กําหนด เป็นการสั่งให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอื่น และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ดั ง นั้ น การรั บ โอนมาเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ จะต้ อ งรั บ โอนมาบรรจุ เ ป็ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญเสียก่อนแล้วจึงแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ สําหรับการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตาม
กฎหมายอื่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ
(๕.๒.๑) การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอื่น และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กําหนด มาบรรจุตําแหน่งประเภท และระดับต่าง ๆ ที่มิใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ บันทึกรายการ ดังนี้

๑๘

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

๑๕ พ.ย.๒๕๕๔ ให้โอนไปสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

๑๕ พ.ย.๒๕๕๔ รับโอนมาบรรจุเป็น ๘๑,๙๓๘
ข้าราชการพลเรือน
สามัญและแต่งตั้งให้
ตํารงตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลพนมไพร
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน ๑๑,๗๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
ที่ ๖๕๔/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ พ.ย.๒๕๕๔
คําสั่งสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๒๓๑๐/๒๕๕๔
ลว. ๑๐ พ.ย.๒๕๕๔

(๕.๒.๒) การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอื่น และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กําหนดมาบรรจุตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ บันทึกรายการ ดังนี้

๑๙

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ เม.ย.๒๕๕๕

รับโอนเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือน
สามัญและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ
(นักบริหาร)
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
โปรดเกล้าฯ
ผู้อํานวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

๑ เม.ย.๒๕๕๕

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

๑

บริหาร

สูง

เงิน
เงินเดือน ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
๖๗,๕๖๐ ๒๑,๐๐๐ คําสั่งสํานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ
ที่ ๑๕๗/๒๕๕๕
ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๕๕

ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ลว. ๖ เม.ย. ๒๕๕๕

(๖) การบรรจุกลับ
การบรรจุ ก ลั บ กรณี ใ ดๆ ตามมาตรา ๖๓ วรรคสี่ และมาตรา ๖๕ ให้ บั น ทึ ก เหมื อ นกั น
ดังตัวอย่างกรณี ดังต่อไปนี้
(๖.๑) การบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ

๒๐

ตัวอย่าง
๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ พ.ค.๒๕๕๓

ให้ออกไปปฏิบัตหิ น้าที่
เป็นที่ปรึกษาระยะสั้น
ณ ประเทศบังคลาเทศ
เป็นเวลา ๒ ปี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
บรรจุกลับ
ผู้อํานวยการกอง
(ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน
(แพทย์))

๑ ก.ค.๒๕๕๕

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข
ที่ ๒๐๖/๒๕๕๓
ลว. ๒๐ เม.ย.๒๕๕๓

๓๒๕

อํานวย
การ

สูง

๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คําสั่งสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕๘๒/๒๕๕๕
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

(๖.๒) การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
ตัวอย่าง
๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๕

ลาออกเพื่อประกอบ
อาชีพอื่น

๑ ธ.ค.๒๕๕๕

บรรจุกลับ
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงาน ก.พ.

เลขที่
ตําแหน่ง

๕๔๑

ตําแหน่ง
ประเภท

วิชาการ

ระดับ

เงินเดือน

ชํานาญการ ๒๕,๐๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

-

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๑๔/๒๕๕๕
ลว. ๑๐ ก.ค.๒๕๕๕
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๙๘๐/๒๕๕๕
ลว. ๒๖ พ.ย.๒๕๕๕

๒๑

(๖.๓) การบรรจุ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ อ อกไปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ พ.ค.๒๕๕๕

ให้ออกไปรับ
ราชการทหาร

๑ พ.ย.๒๕๕๕

บรรจุกลับ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานสารบรรณ
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงาน ก.พ.

เลขที่
ตําแหน่ง

๑๓๘

ตําแหน่ง
ประเภท

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

เงินเดือน

๗,๖๗๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๘๕/๒๕๕๕
ลว. ๒๘ เม.ย.๒๕๕๕
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๘๑๕/๒๕๕๕
ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๕๕

กรณีการให้ออกไปรับราชการในขณะที่ผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เมื่อบรรจุกลับจึงต้องให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อ การบันทึกเหมือนตัวอย่างข้างต้น แล้วเพิ่มวงเล็บคําว่า
“ทดลองฯ” ไว้ในช่องตําแหน่งด้วย
(๖.๔) การบรรจุ ผู้ เ คยเป็ น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ า ราชการตามกฎหมายอื่ น กลั บ
เข้ารับราชการ

๒๒

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ พ.ย.๒๕๕๔

ลาออกเพื่อประกอบ
อาชีพอื่น

๑ ก.พ.๒๕๕๕

บรรจุกลับ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานโรงพิมพ์
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงาน ก.พ.

เลขที่
ตําแหน่ง

๑๕๐

ตําแหน่ง
ประเภท

ทั่วไป

ระดับ

เงินเดือน

ชํานาญงาน ๑๗,๐๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งเทศบาลเมือง
สงขลา
ที่ ๗๔๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๔
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๗๑๒/๒๕๕๕
ลว. ๓๐ ม.ค.๒๕๕๕

(๗) การแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง โดยการย้าย เลื่อน หรือโอนแล้ว
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น จะต้องสั่งแต่งตั้งผู้นั้น
ให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทและระดับเดียวกันที่ต้องใช้คุณสมบัติที่ผู้นั้นมีอยู่โดยพลัน
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ต ามมาตรา ๖๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.๒๕๕๑ การบั น ทึ ก
เช่ นเดีย วกั บกรณี ย้า ย โดยให้ ว งเล็ บ คํ า ว่ า “แต่ งตั้ ง กลั บฯ ผู้ ข าดคุ ณสมบั ติ ” ต่ อ ท้ า ยไว้ ใ นช่ อ งตํ า แหน่ งด้ ว ย
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการที่จะได้ทราบว่า คําสั่งเดิมก่อนหน้านั้น ไม่ถูกต้อง การรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์
อื่นใดหรือสิทธิที่จะได้รับ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ ดังตัวอย่าง

๒๓

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี
๑ พ.ค.๒๕๕๔

ตําแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานสารบรรณ
สํานักงานเลขาธิการ
๑ ก.ย.๒๕๕๔ เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๕ ก.ย.๒๕๕๔ เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานสารบรรณ
สํานักงานเลขาธิการ
(แต่งตั้งกลับฯ ผู้ขาด
คุณสมบัติ)

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

๓๒๔

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๖,๐๐๐

๕๑

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๖,๐๐๐

๓๒๔

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๖,๐๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๑ พ.ค.๒๕๕๔
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๐๕/๒๕๕๔
ลว. ๑ ก.ย.๒๕๕๔

คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๐๗/๒๕๕๔
ลว. ๑๕ ก.ย.๒๕๕๔

(๘) การยกเว้นคุณสมบัติ
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง แต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แ ต่งตั้ง
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งก็ได้ ซึ่งต้อง
ได้รับการอนุมัติจาก ก.พ. ก่อนแต่งตั้ง การยกเว้นคุณสมบัติ ก.พ. อาจพิจารณาอนุมัติให้ได้ในกรณีต่าง ๆ เช่น
การย้าย เลื่อน หรือโอน เป็นต้น การบันทึกรายการใน ก.พ.๗ จึงให้ลงรายการเหมือนกับกรณี การแต่งตั้งนั้น
โดยให้วงเล็บในช่องตําแหน่งว่า (ยกเว้นคุณสมบัติ) ต่อท้ายหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ให้ทราบว่า ได้มีการยกเว้น
คุณสมบัติในสายงานใดไว้แล้ว ถ้าจะมีการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นการย้าย เลื่อน หรือโอนในสายงานที่ ก.พ. เคยอนุมัติ
ยกเว้นคุณสมบัติให้แล้ว จะได้ไม่ต้องขออนุมัติ ก.พ. อีก ดังตัวอย่าง

๒๔

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๔

รับโอน
เจ้าพนักงานสื่อสาร
ศูนย์สื่อสาร
สํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ํา
(ยกเว้นคุณสมบัติ)

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

๓๘๙

ทั่วไป

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน ๒๐,๕๒๐

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งกรมเจ้าท่า
ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๔
ลว.๑๕ ก.ค.๒๕๕๔

(๙) การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตําแหน่ง หมายถึง การให้ข้าราชการที่ดํารง
ตําแหน่งหนึ่งมีอํานาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในตําแหน่งอื่นอีกตําแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ไม่มี
ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นหรือมีแต่ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้
การรักษาราชการแทน เป็นอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการรักษาการในตําแหน่ง เป็นอํานาจตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นการบันทึกใน ก.พ.๗ ก็ให้พิจารณาจากคําสั่งว่าเป็นกรณีรักษา
ราชการแทน หรือกรณีรักษาการในตําแหน่ง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๑ การรักษาราชการแทน
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑๐ มิ.ย.๒๕๕๔- รักษาราชการแทน
๓๐ มิ.ย.๒๕๕๔ ผูอ้ ํานวยการสํานัก
(ผู้อํานวยการ ระดับสูง)
ตําแหน่งที่ ๑๕๓
สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกําลังคน

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๕๐/๒๕๕๔
ลว.๙ มิ.ย.๒๕๕๔

๒๕

ตัวอย่างที่ ๒ การรักษาการในตําแหน่ง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี
๑ ก.ค.๒๕๕๔

ตําแหน่ง

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

รักษาการในตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหน่งเลขที่ ๑๕๖
สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกําลังคน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๕๕/๒๕๕๔
ลว. ๙ มิ.ย.๒๕๕๔

(๑๐) การประจําส่วนราชการและการแต่งตั้งผู้ประจําส่วนราชการให้ดํารงตําแหน่ง
การประจําส่วนราชการ เป็นการสั่งให้ประจํากระทรวง หรือประจํากรม ตามมาตรา ๖๙
แต่ไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เพราะประจําส่วนราชการไม่ใช่ตําแหน่ง เป็นแต่เพียงการสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม จึงทําให้อัตราเงินเดือนในตําแหน่งเลขที่เดิม
ไม่ ว่าง ไม่ สามารถแต่งตั้ งผู้ อื่ นมาดํ ารงตํ าแหน่ งแทนได้ การบั นทึ กการประจํ าส่ วนราชการในช่อ งวัน เดื อ น ปี
ให้บันทึกวัน เดือน ปี ที่คําสั่งมีผลบังคับ ในช่องตําแหน่งให้บันทึกตามคําสั่งที่ระบุว่าเป็นการประจําอะไร เช่น
ประจํากรม ก็ ลงว่า ประจํ ากรม โดยไม่ต้องลงข้อมูลในช่อ งเลขที่ตําแหน่ง ตําแหน่งประเภท ระดับ เงิ นเดือน
เงินประจําตําแหน่ง ส่วนช่องเอกสารอ้างอิงให้ลงคําสั่งประจําส่วนราชการนั้น ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๔

ประจํากรม

๑ พ.ย.๒๕๕๔

เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบรรณ
สํานักงานเลขาธิการ
(พ้นจากประจํากรม)

๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
เลขที่
ตําแหน่ง
ระดับ
ตําแหน่ง ประเภท
-

๒๐๐

ทั่วไป

ชํานาญงาน

เงินประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๕๑/๒๕๕๔
ลว. ๑ ส.ค.๒๕๕๔
๒๕,๐๐๐
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๕๔
เงินเดือน

๒๖

(๑๑) การเลื่อนเงินเดือน
กรณีเลื่อนเงินเดือน ให้บันทึกข้อความว่า “เลื่อนเงินเดือน” ไว้ในช่องตําแหน่ง หากได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น ให้วงเล็บคําว่า “(ดีเด่น)” ไว้หลังข้อความเลื่อนเงินเดือนด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้ง เป็นต้น แต่กรณีที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ไม่ต้องบันทึกลงใน ก.พ.๗
เพราะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ต.ค.๒๕๕๔

เลื่อนเงินเดือน
(ดีเด่น)

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

๑๒๔

วิชาการ

เงิน
ระดับ
เงินเดือน ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
ปฏิบัติการ ๑๒,๐๐๐
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๔๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

(๑๒) การลา
การลาของข้ า ราชการมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น การลาโดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นในระหว่ า งลาหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนในระหว่างลา ซึ่งมีเหตุแห่งการลาหลายประเภท การลาของข้าราชการที่สําคัญ และจําเป็นต้องลงรายการ
ใน ก.พ.๗ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในกรณีดังนี้
(๑๒.๑) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และ
การกลับมาปฏิบัติราชการ ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น การลาศึกษา ให้ระบุว่าไปศึกษาขั้นใด สาขาวิชา
อะไร ที่ไหน ด้วยทุนอะไร มีระยะเวลากี่ปี และในช่องเอกสารอ้างอิง ให้ลงหลักฐานการอนุมัติให้ข้าราชการ
ลาศึกษา เช่น คําสั่ง บันทึกข้อความ เป็นต้น และเมื่อข้าราชการกลับจากการศึกษา ก็ให้ลงรายการว่า “กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่” โดยช่องเอกสารอ้างอิง ระบุแบบใบรายงานตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ดังตัวอย่าง

๒๗

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

๑ ก.ย.๒๕๕๒- ไปศึกษาขั้นปริญญาโท
๓๑ ส.ค.๒๕๕๔ สาขา Public Administration ณ ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุน
โคลัมโบ มีกําหนด ๒ ปี
๑ ก.ย.๒๕๕๔ กลับมาปฏิบัติหน้าที่

เอกสารอ้างอิง
บันทึกสํานักงาน
เลขานุการกรม
ลว. ๓ ส.ค.๒๕๕๒

ใบรายงานตัว
ลว. ๑ ก.ย.๒๕๕๔

สําหรับการลาไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยให้ระบุทํานองเดียวกับการลาไปศึกษา
(๑๒.๒) การลาติดตามคู่สมรส เป็นกรณีที่คู่สมรสของข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติ
ราชการในต่างประเทศ ข้าราชการผู้นั้นจึงขอลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่รับรองทางการทูตร่วมกับคู่สมรส
การลงรายการให้ ร ะบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า ลาติ ด ตามคู่ ส มรสไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ณ ประเทศใด มี ร ะยะเวลากี่ ปี
โดยช่ อ งเอกสารอ้ า งอิ ง ให้ บั น ทึ ก คํ า สั่ ง อนุ ญ าตดั ง กล่ า ว และเมื่ อ กลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล้ ว ให้ บั น ทึ ก คํ า ว่ า
“กลับมาปฏิบัติหน้าที่” โดยในช่องเอกสารอ้างอิงให้ลงใบรายงานตัว ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔.ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๒- ลาติดตามคู่สมรสไป
๓๑ ก.ค.๒๕๕๔ ปฏิบตั ิหน้าที่รับรอง
ทางการทูต ณ ประเทศ
อินเดียมีกําหนด ๒ ปี
๑ ส.ค.๒๕๕๔
กลับมาปฏิบัติหน้าที่

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๑๙๘/๒๕๕๒
ลว. ๑๕ ก.ค.๒๕๕๒
ใบรายงานตัว
ลว. ๑ ส.ค.๒๕๕๔

๒๘

(๑๒.๓) การลาไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยที่การไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี แยกได้เป็น ๒ กรณี คือ การให้ออกไป
ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และการลาไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องออกจากราชการ ดังนั้น
การลงรายการใน ก.พ.๗ จึงต้องศึกษาจากคําสั่งให้รอบคอบว่าเป็นกรณีการให้ออก ฯลฯ หรือเป็นการลา ฯลฯ
ถ้าเป็นการให้ออกไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องออกเป็นคําสั่งให้ออก
จากราชการ วิธีการบันทึก ก.พ.๗ เป็นไปตามตัวอย่างการออกจากราชการ เมื่อมีคําสั่งให้ออกจากราชการแล้ว
ผู้นั้นจะไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการอีกต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ผู้นั้นอาจขอบรรจุกลับตามมาตรา ๖๓
วรรคสี่ ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไว้
ส่ ว นการลาไปปฏิ บั ติ ง านตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โ ดยไม่ ต้ อ งออกจากราชการนั้ น
ถือเป็นการลาประเภทหนึ่ง ซึ่งข้าราชการผู้นั้นยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการอยู่ การบันทึกลงรายการ ใน ก.พ.๗
ให้บันทึกว่า ลาไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไหน เป็นเวลาเท่าใด และเมื่อกลับมาปฏิบัติงานก็ให้ลงรายการ
กลับมาปฏิบัติงานไว้ด้วย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ก.ค.๒๕๕๔- ลาไปปฏิบัติงาน ณ
๓๑ ต.ค.๒๕๕๔ องค์การสหประชาชาติ
เป็นเวลา ๔ เดือน
ตามมติคณะรัฐมนตรี

๑ พ.ย.๒๕๕๔

กลับมาปฏิบัติหน้าที่

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ที่ ๒๔๑/๒๕๕๔
ลว.๒๐ มิ.ย.๒๕๕๔
ใบรายงานตัว
ลว. ๑ พ.ย.๒๕๕๔

๒๙

(๑๓) การสั่งพักราชการ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่งระหว่างการสอบสวน
พิจารณาทางวินัยหรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาหรือระหว่างต้องหาว่ากระทําความผิดทางอาญาโดยงดการเบิกจ่าย
เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะไม่ให้
ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อป้องกันมิให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา หรือมิให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยขึ้น หรือเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในประการอื่น การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑๐ ก.พ.๒๕๕๔ พักราชการ

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

-

-

-

-

เงิน
ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๓๐/๒๕๕๔
ลว. ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔

การสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นจากการดํารงตําแหน่งไปเป็นการชั่วคราว
โดยจะให้ดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตําแหน่งประเภท
และระดั บ ที่ ก.พ. กํ า หนด ที่ ผู้ นั้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง นั้ น การบั น ทึ ก
ลงรายการใน ก.พ.๗ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑๐ ก.พ.๒๕๕๔

พักราชการ

๑ ส.ค.๒๕๕๔

สั่งกลับฯ
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพย์สิน
สํานักงานเลขาธิการ

๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
เลขที่
ตําแหน่ง
ระดับ
ตําแหน่ง ประเภท
-

๒๖๒

ทั่วไป

ชํานาญงาน

เงินประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๓๐/๒๕๕๔
ลว. ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔
๓๐,๐๐๐
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๑ ส.ค.๒๕๕๔
เงินเดือน

๓๐

การให้ออกจากราชการไว้ก่อน หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิ ด วิ นั ยอย่ า งร้า ยแรงจนถู ก ตั้ง กรรมการสอบสวนหรื อ ถู กฟ้ อ งคดีอ าญาหรื อ ต้ อ งหาว่ ากระทํ า ความผิ ด อาญา
ออกจากราชการโดยขาดจากตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพื่อรอฟังการ
สอบสวนพิจารณา การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี
๑ ส.ค.๒๕๕๔

ตําแหน่ง

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

ให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๖๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๑ ก.ค.๒๕๕๔

การสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การสั่ง
ให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการและแต่ งตั้งให้ ผู้นั้นดํารงตําแหน่ งอีกครั้งหนึ่งหลั งจากออกจากราชการไปเป็นการ
ชั่วคราว โดยจะให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งก็ได้ การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๔

ให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน

เลขที่
ตําแหน่ง

๑๕ พ.ย.๒๕๕๔ สั่งกลับฯ
๒๔๙
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
กลุ่มงานคลัง
สํานักงานเลขาธิการ

ตําแหน่ง
ประเภท

ทั่วไป

ระดับ

เงินเดือน

ชํานาญงาน ๒๕,๐๐๐

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๒๖๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๑ ก.ค.๒๕๕๔
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๗๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๑๕ พ.ย.๒๕๕๔

๓๑

(๑๔) การพ้นจากราชการ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ
(๑๔.๑) การพ้นจากราชการกรณีที่มิใช่โทษทางวินัย ได้แก่
(๑๔.๑.๑) เกษียณอายุ การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ต.ค.๒๕๕๔

พ้นจากราชการ
เพราะครบเกษียณอายุ

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
ประกาศ
สํานักงาน ก.พ.
ลว. ๑ ก.ย.๒๕๕๔

(๑๔.๑.๒) ถึ ง แก่ ก รรม การบั น ทึ ก ให้ ร ะบุ ส าเหตุ ก ารถึ ง แก่ ก รรมไว้ ใ นช่ อ ง
ตํ า แหน่ ง ด้ ว ย ส่ ว นช่ อ งเอกสารอ้ า งอิ ง ให้ บั น ทึ ก เลขที่ ใ บมรณบั ต ร หน่ ว ยงานที่ อ อก แต่ ถ้ า กรมใดไม่ ไ ด้ รั บ
ใบมรณบั ตร ให้ อ้ างอิ งเลขที่ ห นังสื อ ของหน่ วยงานที่ แ จ้ งการถึ ง แก่ ก รรมของข้ าราชการผู้ นั้ นมายั งหน่ วยงาน
การเจ้าหน้าที่ แทนก็ได้ การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๐ ถึงแก่กรรมด้วย
โรคหัวใจวาย

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
ใบมรณบัตร
สํานักงานเขตดุสิต
เลขที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๔

๓๒

(๑๔.๑.๓) ลาออก การบันทึกลงรายการใน ก.พ.๗ ให้ระบุสาเหตุของการลาออกด้วย
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ก.ย.๒๕๕๔

ลาออกเพื่อประกอบ
อาชีพอื่น

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๕๐/๒๕๕๔
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๔

(๑๔.๑.๔) ให้ออกเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นการออกคําสั่ง
ให้ออกจากราชการ ซึ่งผู้นั้นจะไม่มีฐานะเป็นข้าราชการอีกต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ผู้นั้นอาจ ขอบรรจุกลับ
เข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด (มาตรา ๖๓ วรรคสาม) การบันทึกรายการใน ก.พ.๗
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ เม.ย.๒๕๕๔

ให้ออกไปปฏิบัติงาน
ณ องค์การอนามัยโลก
เป็นเวลา ๔ ปี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๑ ก.พ.๒๕๕๔

๓๓

(๑๔.๑.๕) การให้ออก ในกรณีอื่น ได้แก่ การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๙
(กรณีไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๖๗ (กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
หรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับ
อนุ มั ติ จ าก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ อยู่ ก่ อ น มี ก รณี ต้ อ งหาอยู่ ก่อ นและภายหลั ง เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ เ นื่ อ งจาก
กรณีต้องหานั้น) การสั่งให้ออกจากจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (เพื่อรับบําเหน็จ บํานาญเหตุทดแทน) การสั่งให้
ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ (กรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ซึ่งการสั่ง
ให้ อ อกจากราชการดั งกล่ า วมี ห ลายมาตรา ดั งนั้ น การบั น ทึ ก ลงรายการใน ก.พ.๗ จึ งต้ อ งระบุ ม าตราไว้ เ พื่ อ
ความชัดเจนด้วย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี
๑ พ.ค.๒๕๕๔

ตําแหน่ง

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

ให้ออกตาม
มาตรา ๑๑๑

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๐๑/๒๕๕๔
ลว.๒๐ เม.ย.๒๕๕๔

(๑๔.๒) การพ้นจากราชการที่เป็นโทษทางวินัย
การถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก เป็นการพ้นจากราชการที่เป็นโทษทางวินัย
การบันทึกในช่องตําแหน่ง ให้บันทึกโทษโดยไม่ต้องระบุมาตราที่ถูกลงโทษ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

เลขที่
ตําแหน่ง

๑ ส.ค.๒๕๕๔

ปลดออกจากราชการ

-

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

-

-

-

เงิน
ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๕๑/๒๕๕๔
ลว. ๑ ส.ค.๒๕๕๔

๓๔

(๑๕) การให้รับราชการต่อไป เป็นการสั่งต่อเวลารับราชการให้ข้าราชการที่ครบเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการออกไปอีกไม่เกิน ๑๐ ปี ซึ่งทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการ
ต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดใน กฎ ก.พ. ซึ่งปัจจุบัน คือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ การลงรายการใน ก.พ.๗ ในช่องตําแหน่งให้วงเล็บว่า “(ให้รับราชการ
ต่อไปมีกําหนดเวลา...ปี)” โดยระบุจํานวนปีที่ต่อเวลาราชการไว้ท้ายตําแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วง
ระยะเวลาการต่อเวลารับราชการด้วย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี
๑ ต.ค.๒๕๕๔

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

นายแพทย์
๑๐,๐๐๐
ด้านเวชกรรม สาขา
ศัลยกรรม (นายแพทย์)
โรงพยาบาลราชวิถี
(ให้รับราชการต่อไป
มีกําหนดเวลา ๔ ปี)

วิชาการ

ตําแหน่ง

เงิน
ระดับ
เงินเดือน ประจํา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง
ทรงคุณวุฒิ ๖๙,๘๑๐ ๑๕,๖๐๐ คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข
ที่ ๑๕๐๐/๒๕๕๔
ลว. ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

(๑๖) การแก้ไขคําสั่ง
คําสั่งที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้สั่งการไปอย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
โดยมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว ย่ อ มเป็ น คํ า สั่ ง ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ไ ม่ อ าจแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงได้ ซึ่ ง ก.พ. ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑/๒๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖ มีมติว่า คําสั่งของทางราชการนั้น เมื่อออกมาแล้ว จะแก้ไขหรือ
ยกเลิกได้ ก็ต่อเมื่อคําสั่งนั้น เป็นคําสั่งที่ออกมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
การแก้ไขคําสั่ง เช่น นาย ฮ. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
ได้ รั บการย้ ายไปดํ ารงตํ าแหน่ งนิ ติ กร ระดั บปฏิ บั ติ การ สํ านั กกฎหมาย ตั้ งแต่ วั นที่ ๑ กั นยายน ๒๕๕๔ ต่ อ มา
สํานักงาน ก.พ. ได้มีการออกคําสั่งแก้ไขคําสั่งย้าย เนื่องจากพิมพ์วันที่ย้ายผิดพลาดไป เป็นต้น การบันทึกลงใน
รายการใน ก.พ.๗ ให้ระบุว่าเป็นการแก้ไขคําสั่งใด และที่สั่งใหม่เป็นอะไร ดังตัวอย่าง

๓๕

ตัวอย่าง
๑๔. ตําแหน่งและเงินเดือน
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

๑ ก.ย.๒๕๕๔

นิติกร
สํานักกฎหมาย

๑๕ ก.ย.๒๕๕๔ แก้ไขคําสั่ง
สํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๖๕/๒๕๕๔ ลว.
๓๑ ส.ค.๒๕๕๔
นิติกร สํานักกฎหมาย

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประเภท

๒๖

วิชาการ

ปฏิบัติการ ๑๐,๐๐๐

๒๖

วิชาการ

ปฏิบัติการ ๑๐,๐๐๐

ระดับ

เงินเดือน

___________________________________

เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง

เอกสารอ้างอิง
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๖๕/๒๕๕๔
ลว. ๓๑ ส.ค.๒๕๕๔
คําสั่งสํานักงาน ก.พ.
ที่ ๓๖๖/๒๕๕๔
ลว. ๑ ก.ย.๒๕๕๔

