ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๖

เรื่อง

กำรบรรจุพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกลับเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๓
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. แจ้งมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุ พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ซึ่ งไม่ ใช่ ออกจำกงำนในระหว่ ำงทดลองปฏิ บั ติ งำนหรื อ ข้ ำรำชกำรที่ ไม่ ใช่ ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญ ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรวิสำมัญ หรือ
ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
กำรแต่ งตั้ งให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ประเภท สำยงำน ระดั บ และกำรให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น ตำมมำตรำ ๖๕ แห่ ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น
บั ดนี้ ก.พ. พิ จำรณำเห็ นว่ ำ เพื่ อให้ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี กำรเกี่ ยวกั บกำรให้ ได้ รั บเงิ นเดื อน
เฉพำะกรณีบรรจุผู้เคยเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ออกจำกรำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ครอบคลุมถึงกรณีที่ ก.พ. ได้มีกำรปรับอัตรำ
เงินเดือนแรกบรรจุตำมคุณวุฒิใหม่ และปรับเงินเดือนชดเชยสำหรับผู้ที่รับรำชกำรอยู่ก่อนกำรปรับเงินเดือนแรก
บรรจุใหม่ ในระหว่ำงที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำรด้วย จึงมีมติให้เพิ่มควำมในข้อ ๒ ของหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ที่อ้ำงถึง เป็นวรรคสำม และวรรคสี่ ดังต่อไปนี้
“หำกในระหว่ำงที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำรไป มีกำรปรับอัตรำเงิน เดือนแรกบรรจุตำมคุณวุฒิ
ใหม่ และมีกำรปรับเงินเดือนชดเชยสำหรับผู้ที่รับรำชกำรอยู่ก่อนกำรปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ในช่วงเวลำใด
ก็ให้ผู้นั้นได้รับกำรปรับเงินเดือนชดเชยเช่นเดียวกันด้วย
ทั้ งนี้ ให้ มี ผลใช้ บั งคั บกั บผู้ ได้ รั บกำรบรรจุ กลั บเข้ ำรั บรำชกำรเป็ นข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล ำคม ๒๕๕๓ ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ก.พ. ปรั บ อั ต รำเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ต ำมคุ ณ วุ ฒิ ค รั้ ง แรก
เมื่อพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ”
ตัวอย่าง
นำย ก. เดิ มเคยรั บ รำชกำรเป็ นข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญในต ำแหน่ งบุ คลำกร ๕
รับเงินเดือนในอัตรำ ๑๑,๗๕๐ บำท และลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๔๙ ต่อมำกรมประสงค์
จะบรรจุผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย
และแผนปฏิบัติกำร ในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ โดยผู้นี้มีวุฒิปริญญำเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต กำรให้ได้รับ
เงินเดือนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังนี้

๒
(๑) ปรั บ เงิ น เดื อ นของนำย ก. ที่ ไ ด้ รั บ อยู่ เ ดิ ม ก่ อ นออกจำกรำชกำร อั ต รำ
๑๑,๗๕๐ บำท เข้ำสู่อัตรำเงินเดือนในบัญชีใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ ตำมตำรำงกำรปรับอัตรำเงินเดือน
ที่ใช้ในช่วงเวลำนั้น คือ หนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๕๐
เป็นอัตรำ ๑๒,๒๒๐ บำท
(๒) ปรั บเงิ นชดเชยเพื่ อให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนเพิ่ มขึ้ น ตำมคุ ณวุ ฒิ ล ำดั บที่ ๑๓ ของ
เอกสำรแนบท้ำย ๓ (ก) ของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๕๓
เป็นอัตรำ ๑๔,๐๒๐ บำท
(๓) ปรับเงินเดือนเข้ำสู่อัตรำเงินเดือนในบัญชีใหม่ ณ วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๔
ในอัตรำร้อยละ ๕ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๔
เป็นอัตรำ ๑๔,๗๓๐ บำท
(๔) ปรั บเงิ นชดเชยเพื่ อให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนเพิ่ มขึ้ น ตำมคุ ณวุ ฒิ ล ำดั บที่ ๑๓ ของ
เอกสำรแนบท้ำย ๓ (ก) ของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๕
เป็นอัตรำ ๑๗,๑๓๐ บำท
(๕) ปรั บเงิ นชดเชยเพื่ อให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนเพิ่ มขึ้ น ตำมคุ ณวุ ฒิ ล ำดั บที่ ๑๓ ของ
เอกสำรแนบท้ำย ๓ (ก) ของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๕
เป็นอัตรำ ๑๘,๐๘๐ บำท
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๔๖
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓

