ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การแต( ง ตั้ ง ข+ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต( า งไปจากคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน( ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน(งประเภทอํานวยการ ระดับต+น
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ+างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตามหนังสือที่อ+างถึง แจ+งยกเลิกมติ ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
ที่ อ นุ มั ติ ใ ห+ แ ต( ง ตั้ ง ข+ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ รื่ อ งระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน( ง ต( า งไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน(งได+เป>นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต(ละ
บุคคล ทั้งในกรณีการเลื่อนขึ้นแต(งตั้งให+ดํารงตําแหน(งในระดับที่สูงขึ้น หรือการย+ายไปแต(งตั้งให+ดํารงตําแหน(ง
ต(างประเภทตําแหน(งที่ต+องอาศัยหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดสําหรับการเลื่อนตําแหน(ง และอนุมัติให+แต(งตั้ง
ข+าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต(างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน(ง
ให+ดํารงตําแหน(งประเภทอํานวยการ ระดับต+น ได+เป>นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต(ละบุคคล ตั้งแต(วันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป>นต+นไป ความแจ+งแล+ว นั้น
โดยที่ภายหลังการยกเลิกหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
ได+ป รากฏว(า มี บางส( วนราชการประสบปD ญหาการแต( งตั้ งข+ าราชการให+ดํ ารงตํ าแหน( งประเภทอํ านวยการ
ระดับต+น อาทิเช(น ไม(มีตําแหน(งหรื อไม(สามารถกําหนดตําแหน(งประเภทวิชาการ ระดั บชํานาญการพิเศษ
ซึ่งเป>นเส+นทางความก+าวหน+าไปสู(ตําแหน(งประเภทอํานวยการ ระดับต+น หรือมีตําแหน(งแต(ผู+ดํารงตําแหน(ง
มีคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหน(งไม(ครบตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งประเภทอํานวยการ
ระดั บต+ น อัน ส(งผลกระทบต(อการบริ หารงานและบริ หารทรัพยากรบุ คคลของส( วนราชการซึ่ งถื อเป>น กรณี
มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป> น ที่ ก.พ. อาจอนุ มั ติ ใ ห+ แ ต( ง ตั้ ง ข+ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต( า งไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งได+ตามมาตรา ๖๒ แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น เพื่อให+ส(วนราชการสามารถบริหารงานได+อย(างต(อเนื่อง ก.พ. จึงมีมติอนุมัติให+ข+าราชการพลเรือนสามัญ
ตามกรณีดังต(อไปนี้ ซึ่งเป>นผู+มีคุณสมบัติต(างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งประเภทอํานวยการ ระดับต+น
สามารถเข+ารับการคัดเลือกและแต(งตั้งให+ดํารงตําแหน(งดังกล(าวได+
/(๑) ผู+ดํารงตําแหน(ง...

๒
(๑) ผู+ดํารงตําแหน(งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และเคยดํารงตําแหน(งในระดับ ๗
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ผู+ดํารงตําแหน(งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และเคยดํารงตําแหน(งในระดับ ๗
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
สําหรับ การที่ จะแต( งตั้ งข+ าราชการพลเรื อนสามัญ ผู+ใดที่ มีคุณสมบัติ ดังกล( าวข+า งต+ นให+ดํ ารง
ตําแหน(งประเภทอํานวยการ ระดับต+น จะต+องดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด โดยกรณี
การแต( งตั้ งจากผู+ ดํ า รงตํ า แหน( งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ ให+ ใช+ ห ลั กเกณฑและวิ ธี การตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งกําหนดให+ใช+หลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนั งสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ กรณีการแต(งตั้งจากผู+ดํ ารง
ตํ า แหน( ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการ ให+ ใ ช+ ห ลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ หรือหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการแต(งตั้งให+ดํารง
ตําแหน(งประเภทอํานวยการ ระดับต+น ที่ ก.พ. จะกําหนดต(อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต(อไป ทั้งนี้ ได+แจ+งให+กรมและจังหวัดทราบด+วยแล+ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.
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