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เรื่อง

กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งมติ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร
โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยให้ส่วนรำชกำรสำมำรถคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนด มำเพื่อทรำบและปฏิบัติ นั้น
โดยที่กำรนำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีใหม่เป็น “บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก” ตำมหนังสือ
ที่อ้ำงถึง ทำให้ไม่สำมำรถย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่ำว
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรได้ เนื่องจำกไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ตำมหนั งสื อส ำนั กงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๒ ลงวั นที่ ๑ ตุ ลำคม ๒๕๓๓ หรื อหนั งสื อส ำนั กงำน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๕ ลงวั นที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๓๖ หรื อหนั งสื อส ำนั กงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๔
ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๔๘ ดังนั้น ในระหว่ำงที่กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญตำมมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่ใช้บังคับ
เพื่ อ ให้ ส่ ว นรำชกำรสำมำรถด ำเนิ น กำรย้ ำ ยข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมั ญ ที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป
ระดับปฏิบัติงำน หรือระดับชำนำญงำน ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบั ติกำร ในตำแหน่ งที่เป็น สำยงำนเดียวกันกับตำแหน่ งในสำยงำนที่ได้รับกำรคัดเลื อกขึ้นบัญชีไว้ได้
ก.พ. จึงอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในกรณีดังกล่ำว ดังนี้
๑. กรณีกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งระดับ ๑ และระดับ ๒ ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อผู้ ที่ ด ำรงต ำแหน่ งระดั บปฏิ บั ติ งำนที่ ได้ รั บกำรบรรจุ ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗
พิจำรณำย้ำยไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ ปฏิบัติกำร ในตำแหน่งที่เป็นสำยงำนเดียวกัน
กับตำแหน่งในสำยงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ ได้ เมื่อถึงลำดับที่ที่จะได้รับกำรบรรจุตำมบัญชีผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกนั้น

๒

๒. กำรย้ำยจำกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ซึง่ เคยดำรงตำแหน่งระดับ ๓ และระดับ ๔ ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญงำน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ พิจำรณำย้ำยไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ในตำแหน่ง
ที่เป็ น สำยงำนเดีย วกัน กับ ตำแหน่ งในสำยงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ ได้ โดยไม่ต้องรอถึงล ำดับที่
ที่จ ะได้รั บกำรบรรจุตำมบัญชีผู้ ได้รั บ กำรคัดเลื อกนั้น แต่ ให้ คำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับและ
ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรผู้ นั้นประกอบด้วย ทั้งนี้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวส่วนรำชกำร
จะต้องกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่ำงที่จะใช้สำหรับกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรนี้ กับ กำรบรรจุบุ คคลเพื่อเข้ำรั บรำชกำรใหม่ ให้ ชัดเจน เช่น ถ้ำมีตำแหน่งว่ำงมำกกว่ำ ๑ ตำแหน่ง
ให้กำหนดสัดส่วนกำรย้ำยไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของตำแหน่งว่ำง แต่ถ้ำว่ำงเพียง ๑ ตำแหน่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่จะพิจำรณำดำเนินกำร
๓. กำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑ และ ๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (บัญชี หลัก) ที่ส่วนรำชกำรนำมำ
คัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกนั้น บัญชีดังกล่ำวต้องยังไม่ถูกยกเลิกแต่อย่ำงใด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.
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