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        9  กันยายน  2546

เร่ือง    การพิจารณาเพื่อเลื่อนขาราชการขึ้นแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัย
ความรู  ความชํ านาญ  และประสบการณเฉพาะตัว

เรียน    ( เวียนกระทรวง )

อางถงึ    หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3 / ว 2  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540  และคํ าอธิบายเพิ่มเติม

                        ตามหนังสือที่อางถึง  ก.พ. ไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู  ความชํ านาญ 
และประสบการณเฉพาะตัว โดยกํ าหนดคุณสมบัติของผูซึ่งจะเลื่อนขึ้นแตงต้ังไวประการหน่ึงวา  ตองเปน 
ผูดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ังในระดับที่ต่ํ ากวาระดับของตํ าแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ัง     
1 ระดับ  และไดปฏิบัติหนาที่ในตํ าแหนงดังกลาวจนถึงวันที่เลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่   
สูงขึ้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  2  ป  รวมท้ังตองมีระยะเวลาขั้นต่ํ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตํ าแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ัง   
ความแจงแลว น้ัน

                         โดยที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง   ทบวง   กรม     พ.ศ.  2545   
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํ านาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ   
ปรับปรุงกระทรวง   ทบวง   กรม   พ.ศ. 2545    พ.ศ. 2545   และ  ก.พ. มีมติอนุมัติใหกํ าหนดตํ าแหนงใน
สวนราชการตาง  ๆ  ตามกฎหมายดังกลาวต้ังแตวันที ่9 ตุลาคม  2545  โดยตํ าแหนงบางตํ าแหนงไดเปลี่ยนเปน
ตํ าแหนงในสายงานใหมซึง่มลีกัษณะงานทีต่องปฏบิติัโดยอาศัยความรู ความช ํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว
ในสายงานทีเ่ร่ิมจากระดับ  1  และระดับ   2  ท ําใหขาราชการเปนจํ านวนมากไมอาจไดรับการเลือ่นขึน้แตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับทีส่งูขึน้ได   เน่ืองจากขาดคณุสมบติัเกีย่วกบัระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงดังกลาว  รวมท้ัง
ไมอาจใชผลการคัดเลือกผูผานการคัดเลือกในตํ าแหนงในสายงานเดิมมาเลือ่นขึน้แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใน
สายงานใหมได    ดังน้ัน    เพือ่ใหการบริหารงานบคุคลของสวนราชการในชวงเปลีย่นผานการปฏรูิประบบราชการ
เกิดความคลองตัว    ก.พ. จึงมีมติอนุมัติใหสวนราชการดํ าเนินการพิจารณาเพื่อเลื่อนขาราชการขึ้นแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นได    ดังน้ี

/ 1. การนับ ...
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1.  การนับระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป    ใหนํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงของขาราชการในสายงานเดิม
กอนเปลี่ยนเปนสายงานใหมมานับรวมกับระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงในสายงานใหม    โดยถือวาเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตํ าแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ังติดตอกันไมนอยกวา  2  ปได  เชน   ผูดํ ารงตํ าแหนง
ในสายงานเจาหนาที่ธุรการกอนวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในสายงานเจาหนาที่
การเงนิและบญัชหีลงัวันที ่ 9 ตุลาคม 2545   กใ็หนํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงทัง้สองสายงานน้ันมานับรวมกนั
เปนเวลาไมนอยกวา  2  ปได   ทัง้น้ี   การนับระยะเวลาทีก่ลาวถงึขางตนใหดํ าเนินการไดภายใน 2  ป   นับแต
วันที ่ 9  ตุลาคม  2545  ถงึวันที ่ 8  ตุลาคม 2547  เทาน้ัน
                        

2.   การนับระยะเวลาขั้นต่ํ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะ
เลือ่นขึน้แตงต้ังตามคณุวุฒิของบคุคล และระดับตํ าแหนงทีจ่ะเลือ่นขึน้แตงต้ัง    ใหนํ าระยะเวลาการดํ ารง
ตํ าแหนงของขาราชการในสายงานเดิมกอนเปลี่ยนเปนสายงานใหมมานับรวมกับสายงานใหมได    เชน    
ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)  เดิมดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาที่ธุรการ  3  กอนวันที่ 9 ตุลาคม 2545
ไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาทีก่ารเงนิและบญัช ี3  หลงัวันที ่  10  ตุลาคม 2545    กใ็หนํ าระยะเวลา 
การดํ ารงตํ าแหนงทัง้สองสายงานน้ันมานับรวมกนัเปนเวลาไมนอยกวา  6  ป    เพือ่เลือ่นขึน้แตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงเจาหนาทีก่ารเงนิและบญัช ี4  ได

                         3.  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 และขอ 2  ขึ้นแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงในระดับทีส่งูขึน้  โดยการประเมนิผลงานตามหนังสอืทีอ่างถงึ   ใหนํ าผลงานในขณะท่ีผูน้ันดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานเดิมมาใชประกอบการประเมินผลงานในตํ าแหนงใหมได

                        4.  ในกรณีที่สวนราชการใดไดดํ าเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการขึ้นแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานเดิมตามหนังสือที่อางถึงไวแลว  ใหนํ าผลการคัดเลือกน้ันมาใชเลื่อนขึ้นแตงต้ังให
ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานใหมได   แตถาเปนการคัดเลือกโดยการสอบ   บัญชีสอบน้ัน
ตองยังไมหมดอายุ
              

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ทั้งน้ี  ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ 
ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญปลกู  ชายเกตุ )
       เลขาธิการ ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร. 0-2281-0977    โทรสาร 0-2282-7316
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