ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือถามตอบ : ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๔
ตามหนั งสื อที่ อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือ
การเลื่ อนข้าราชการพลเรือนสามั ญเพื่ อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งประเภททั่ วไป ประเภทวิชาการ และประเภท
อำนวยการ ที่ออกตามความในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่ อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภท
อำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อถือปฏิบัติ นั้น
โดยที่กฎ ก.พ. รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง ๓ ประเภทตำแหน่ง ได้ดำเนินการผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่า
มีข้อหารือจากส่ วนราชการในหลายประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎ ก.พ. และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไขที่ กำหนดไว้ ดั งกล่ าว โดยเฉพาะการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นผลงาน กรณี การเลื่ อนไปแต่ งตั้ ง
ให้ ดำรงตำแหน่ งประเภทวิ ชาการในระดั บที่ สู งขึ้ น ตามที่ กำหนดไว้ในหนั งสื อที่ อ้ างถึ ง ๒ ซึ่ งสำนั กงาน ก.พ.
ได้ ตรวจสอบแล้ วพบว่ า มี ความคลาดเคลื่ อนในส่ วนขององค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิ นผลงาน
เพื่ อเลื่ อนขึ้ นแต่ งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ งระดั บชำนาญการและระดั บ ชำนาญการพิ เศษ ดั งนั้ น สำนั ก งาน ก.พ.
จึงขอแก้ไขข้อ ๔.๒.๑ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง ๒ ดังนี้
๑. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดั บชำนาญการ
(หน้า ๒๑)
ให้ยกเลิกความในข้อ (๑.๒) ของข้อ ๔.๒.๑ (๑) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑.๒) กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คนแต่ไม่เกิน ๔ คน ซึง่ แต่งตัง้ จาก
(๑.๒.๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยู่ ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ หรือ
/(๑.๒.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ...

๒
(๑.๒.๒) ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เฉพาะด้ านที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ มี ผลงานเป็ น
ที่ประจักษ์และยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น”
๒. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
(หน้า ๒๒)
ให้ยกเลิกความในข้อ (๒.๒) ของข้อ ๔.๒.๑ (๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒.๒) กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน ซึง่ แต่งตัง้ จาก
(๒.๒.๑) ข้าราชการพลเรือนสามั ญซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่ม ตำแหน่งเดียวกันกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ หรือ
(๒.๒.๒) ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เฉพาะด้ านที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ มี ผลงานเป็ น
ที่ประจักษ์และยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น”
นอกจากนี้ เพื่ อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามกฎ ก.พ. รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ ได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ สำนั กงาน ก.พ. จึ งขอซักซ้อมความเข้าใจ
ในการดำเนิ นการโดยการจัดทำคู่มือถามตอบสำหรับ ๓ ประเภทตำแหน่ ง เพื่อให้ ส่ วนราชการใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิ บั ติ งาน รายละเอียดตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย ทั้ งนี้ ส่ วนราชการสามารถดาวน์โหลดคู่ มือดังกล่ าวได้จาก
QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)
เลขาธิการ ก.พ.
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