ที่ นร 0708.4/ว 5

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กท 10300
13 พฤษภาคม 2536

เรื่อง กรณีการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น
เรียน อธิบดีกรมประมง
อางถึง

(1) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 29 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521
(2) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0603/ว 7 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2526
(3) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0705/ว 8 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534

ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติ ก.พ.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น ตามนัยมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2518 มาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ ดังความละเอียดแจงอยูแลว นัน้
บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2518 ไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แลว และ
มาตรา 58 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา “กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด” ก.พ.จึงมีมติใหยกเลิกมติ ก.พ.
ตามหนังสือทีอ่ างถึงนัน้ เสีย และกําหนดกรณีการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึน้ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สงู ขึ้น ตามนัยมาตรา 58 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขางตน ไวดังตอไปนี้
1. กรณีที่จะเลือ่ นและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ไดแก การเลื่อนผูไดรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น
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2. กรณีที่จะเลือ่ นและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได มีดังนี้
2.1 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานและระดับตาง ๆ
ดังตอไปนี้ ใหเลื่อนไดแมผูนั้นจะไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อน
ขึ้นแตงตั้ง
2.1.1 เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 4 ระดับ 5 และระดับ 6 ของสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 1
2.1.2 เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 และระดับ 6 ของสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 2
2.1.3 เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
2.1.4 เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 4 ระดับ 5 และระดับ 6 ของสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 4 ขึ้นไป ที่มิใชตําแหนงในสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และสายงานวิชาการ
สัตวแพทย เชน เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 5 ของสายงานบริหารการเงินและบัญชี เปนตน
2.2 การเลื่อนและแตงตั้งผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
ซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับ 4 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
3. กรณีที่จะเลือ่ นและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก มีดังนี้
3.1 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับควบ ไดแก
3.1.1 การเลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ําและผูที่ไดรับ
เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
3.1.1.1 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 1 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนั้น
3.1.1.2 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 2 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น
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3.1.1.3 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
3.1.1.4 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานแพทย สายงาน
ทันตแพทย และสายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
3.1.2 การเลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน
ดังตอไปนี้
3.1.2.1 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 1 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น
3.1.2.2 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 2 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
3.1.2.3 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
3.1.2.4 เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานแพทย สายงาน
ทันตแพทย และสายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น
3.2 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป ใหเลื่อนได แมผูนั้น
จะไดรับเงินเดือนยังไมถึงขัน้ ต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
3.3 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาทีพ่ ิมพดีด 4 ใหเลื่อนจากผูดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่พมิ พดีด 3 ซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับ 4
3.4 การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ สําหรับผูท ี่อยูในเกณฑตอไปนี้
3.4.1 ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดย
ไดรับทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลตางประเทศ ทุนองคการระหวางประเทศ หรือทุนใดทีม่ อบใหแกสวนราชการนัน้
3.4.2 ไดรับวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 2 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 หรือหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่จะออกใชแทนหนังสือดังกลาวตอไป
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4. ในกรณีที่กาํ หนดใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดหรือจากผูส อบคัดเลือกได
ตามขอ 1 และขอ 2 นั้น หากมีเหตุผลและความจําเปนเปนพิเศษที่จะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือก
ได หรือจากผูไดรับคัดเลือก ใหทาํ ความตกลงกับ ก.พ.กอนเปนราย ๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป และมติ ก.พ. นี้ไมกระทบกระเทือนถึงการเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นที่ดําเนินการไปโดยชอบดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวตามหนังสือที่อางถึงกอนวันทีอ่ อกหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป ทัง้ นี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ
ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายวิลาศ สิงหวิลัย
(นายวิลาศ สิงหวิลัย)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ศูนยการสอบ
โทร. 281-0505
โทรสาร 281-4973

