ดวนที่สุด
ที่ นร 1003/ว 13

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
21 สิงหาคม 2549

เรื่อง การคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
เรียน (กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)
อางถึง (1) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544
(2) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1003 / ว 11 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549
ตามหนังสือที่อางถึง (1) และ (2) ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ไว
ในขอ 2.3 เรื่อง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก และขอ 2.4 เรื่อง การตรวจสอบ
ผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร นั้น
เนื่องจากไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 อนุมัติใหผูผาน
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงใด ๆ ที่ ก.พ. รับรอง เปนผูมีคุณสมบัติในการสมัคร
เขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ได และเพื่อใหสอดคลองกับคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ที่ใหเพิกถอนหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ในขอ 2.3.3 ตามหนังสือ
ที่อางถึง 1
ก.พ.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59
และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีมติใหยกเลิก
หลัก เกณฑแ ละคุณ สมบัติข องผูมีสิท ธิส มัค รเขา รับ การคัด เลือ กในขอ 2.3 และ ขอ 2.4
ตามหนังสือที่อางถึง 1 และใหใชความตอไปนี้แทน
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2

“2.3 ใหผูป ระสงคจ ะเขา รับ การคัด เลือ กยื่น ใบสมัค ร โดยผู มีสิท ธิส มัค ร
จะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ ก.พ. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ดวย
2.3.1 ผา นการอบรมหลัก สูต รนัก บริห ารระดับ สูง ของสํ า นัก งาน
ก.พ. ผ า นการประเมิ น สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารของสํา นั ก งาน ก.พ. และขึ้ น บั ญ ชี
ผู ผานการประเมิน โดยบัญชีดังกลาวมีผลใชไดไมเกิน 2 ป
2.3.2 ผ า นการอบรมหลั ก สู ต รใด ๆ ที่ ก.พ. พิ จ ารณาให เ ป น ผู ที่ มี
คุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. แลว
ทั้งนี้ ผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 2.3.2 จะตองเขารับการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. และผลการประเมินมีผลใชไดไมเกิน 2 ป
2.4 ใหก ระทรวงจัด สงรายชื่อ ผูส มัครเขารับ การคัด เลือ กไปใหสํา นัก งาน
ก.พ. ตรวจสอบการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. กอน หาก
ผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูสมัครรายใดยังมิไดผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริหารของสํานัก งาน ก.พ. หรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญ ชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. เนื่องจากอายุบัญชีครบ 2 ป หรือผลการประเมินครบ 2 ป
ซึ ่ง จะตอ งเขา รับ การประเมิน สมรรถนะหลัก ทางการบริห ารของสํ า นัก งาน ก.พ. ก็ใ ห
กระทรวงแจง ใหขาราชการผู นั้นไปเขารับการประเมินสมรรถนะหลั กทางการบริ หารของ
สํานักงาน ก.พ. ตอไป”
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและถือ ปฏิบ ัต ิต อ ไป ทั ้ง นี ้ ไดแ จง ใหก รมและ
จังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนยนักบริหารระดับสูง
โทร. 0 2547 1591
โทรสาร 0 2547 1597

