ที่ นร 1006/ว 7

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
6 มีนาคม 2552

เรื่อง

การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
ตามหนังสือที่อางถึง ก.พ. มีมติกําหนดการดําเนินการตาม มาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติความโดยสรุปวาในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา
หรื อ ออกกฎ ก.พ. ข อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บ หรื อ กํ า หนดกรณี ใ ดเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับ
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับสวนราชการหลายแหงหารือแนวทางปฏิบัติใน
การยาย การโอน การเลื่อนและการบรรจุกลับตามมาตรา 63 มาตรา 64 และ มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อใหสวนราชการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องในระหวาง
ที่ ยั ง มิ ไ ด อ อกกฎ ก.พ. หรื อ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล า ว ก.พ.
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 132 และมาตรา 137 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อใชปฏิบัติตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนี้
1. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทเดียวกัน
ก. การเลื่อนระดับตําแหนง
(1) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
(1.1) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(1.2) การเลื่ อนขึ้น แต ง ตั้ง ให ดํา รงตํ า แหน ง ระดั บ อาวุโ ส ให ใ ชห ลัก เกณฑ
และวิ ธี ก ารตามที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2540
สวนการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และ
นาฏศิ ล ป น ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวั น ที่ 15
กันยายน 2548
(1.3) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
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(2) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
(2.1) การเลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ และระดั บ
ชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในสายงานแพทย
สายงานทันตแพทย และสายงานนายสัตวแพทย ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ก.พ. กําหนดเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 4 และเปนระดับควบ (ระดับ 4-6) ใหใชหลักเกณฑและวิธกี าร
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 6 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 โดยมีเงื่อนไขวา ผูที่จะไดรับ
การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ จะต อ งได รั บ เงิ น เดื อ นไม ต่ํ า กว า ขั้ น ต่ํ า ชั่ ว คราวของ
ระดับชํานาญการ
(2.2) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวั น ที่
29 กันยายน 2538
(3) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 สวนในสํานักงาน
รัฐมนตรี ใหใชหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 3 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
(4) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง และการแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหดํารงตําแหนงประเภท
บริ ห ารระดั บ สู ง ที่ ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในอั ต รา 21,000 บาท ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542 และที่ นร 1004.1/ว 9 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548
ข. การยาย
(1) กรณีการยายในตําแหนงประเภททั่วไป
(1.1) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(1.2) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ นร 1006/ว 17
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549
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(1.3) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 สวนการยายไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และนาฏศิลปน ใหใชหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
(1.4) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
(2) กรณีการยายในตําแหนงประเภทวิชาการ
(2.1) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2.2) การย า ยไปแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ และระดั บ
ชํานาญการพิ เ ศษ ให ใ ช ห ลั ก เกณฑแ ละวิธีการตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวัน ที่
15 กันยายน 2548
(2.3) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
(3) กรณีการยายในตําแหนงประเภทอํานวยการ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2535
(4) กรณีการยายในตําแหนงประเภทบริหาร
ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวัน ที่ 13 สิ งหาคม 2542 สว นการย ายผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริ หารในสายงานอื่น ที่มิ ใ ชสายงานบริห าร ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัก บริห าร
ระดับตน ใหใชหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 ที่ นร 0701/ว 9
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 และที่ นร 1003/ว 13 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549
สําหรับการยายจากผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้น
(5) กรณีการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม จะกระทํามิได
เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการผูนั้น ตามนัยมาตรา 63 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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ค. การบรรจุกลับเขารับราชการ
การบรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับราชการ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2538 ที่ นร 0703/ว 8 ลงวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2543 ที่ นร 0708.1/ว 14 ลงวั น ที่
5 พฤศจิกายน 2544 ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
หรือที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แลวแตกรณี
2. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท
ก. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2) กรณี ก ารแต ง ตั้ง ให ดํ า รงตํา แหน ง ระดับ ชํา นาญงาน ให ใ ช ห ลัก เกณฑแ ละ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2549
(3) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 สวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และนาฏศิลปน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
(4) กรณีก ารแต งตั้งใหดํารงตํา แหนง ระดับ ทัก ษะพิเ ศษ ใหใ ช ห ลั ก เกณฑแ ละ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
ข. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
(1.1) กรณี ก ารแตงตั้ ง จากผู ดํา รงตํ า แหนง ประเภททั่ว ไป ระดั บ ปฏิบัติ ง าน
ซึ่ ง เดิ ม ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ 1 และระดั บ 2 ของสายงานที่ เ ริ่ ม ต น จากระดั บ 1 หรื อ ระดั บ 2 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และจากผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานที่ได
รั บ การบรรจุ เ ข า รั บ ราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ตั้ ง แต วั น ที่
11 ธันวาคม 2551 เปนตนมา ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
(1.2) กรณี ก ารแตงตั้ ง จากผู ดํา รงตํ า แหนง ประเภททั่ว ไป ระดั บ ปฏิบัติ ง าน
ซึ่ ง เดิ ม ดํ า รงตํ า แหน ง ตั้ ง แต ร ะดั บ 3 ขึ้ น ไปของสายงานที่ เ ริ่ ม ต น จากระดั บ 1 หรื อ ระดั บ 2 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ที่ นร 0705/ว 7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2534 หรือที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 แลวแตกรณี
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(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
(3) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
ค. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
(1) กรณี การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตน หากเปนการแต งตั้ งจากผูดํารง
ตํา แหนง ประเภททั่ ว ไป ระดับอาวุโส หรือ ตํา แหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิ เ ศษ ใหใ ช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง
(2.1) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
(2.2) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
ง. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตน
(1.1) การแต งตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํา นวยการ ใหดํารงตําแหนง
นักบริหารระดับตน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542 ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 และที่ นร 1003/ว 13 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2549
(1.2) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในสายงานอื่นที่มิใชสายงานบริหาร ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542
(1.3) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในสายงานอื่นที่มิใชสายงานบริหาร ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542
(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง
(2.1) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
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ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
(2.2) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22
ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
(2.3) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 15,600 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
(2.4) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 15,600 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 โดยตองไดรับความยินยอม
จากขาราชการผูนั้น
(2.5) การแต ง ตั้ ง จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง ให ใ ช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และ
ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
3. การโอน และการบรรจุกลับ พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มิใชขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ก. การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารรั บ โอน
ตามหนั ง สื อสํ า นัก งาน ก.พ.ที่ สร 0704/ว 5 ลงวัน ที่ 29 มิถุ น ายน 2525 ที่ นร 0708/ว 3 ลงวั น ที่ 31
มกราคม 2539 ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546
ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หรือที่ นร 1006/
ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แลวแตกรณี
ในการกําหนดระดับตําแหนงและเงินเดือนที่จะใหไดรับ ใหใชหลักเกณฑตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549
แล ว แต ก รณี แล ว ให เ ที ย บการดํ า รงตํ า แหน ง และระดั บ ดั ง กล า วเป น ตํ า แหน ง ประเภทและระดั บ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
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สํ า หรั บ การโอนข า ราชการประเภทอื่ น นอกจากนี้ ใ ห เ สนอ ก.พ. พิ จ ารณาเที ย บ
ประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และเงินเดือนที่จะใหไดรับเปนราย ๆ ไป โดยจะตองสงหนังสือ
ยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดมาดวย
ข. การบรรจุกลับผูเคยเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มิใชขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
บรรจุกลับตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ สร 0704/ว 5 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525 ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29
กันยายน 2547 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หรือที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2549 แลวแตกรณี
ในการกําหนดระดับตําแหนงและเงินเดือนที่จะใหไดรับ ใหใชหลักเกณฑตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือ ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549
แล ว แต ก รณี แล ว ให เ ที ย บการดํ า รงตํ า แหน ง และระดั บ ดั ง กล า วเป น ตํ า แหน ง ประเภทและระดั บ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
สําหรับกรณีการบรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 แลวใหเทียบการดํารงตําแหนงและระดับดังกลาวเปนตําแหนงประเภทและระดับ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
สําหรับการบรรจุผูเคยเปนขาราชการประเภทอื่นกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญนอกจากนี้ ใหเสนอ ก.พ. พิจารณาเทียบประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และ
เงินเดือนที่จะใหไดรับเปนราย ๆ ไป
4. กรณีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่
14 มีนาคม 2551
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5. กรณี ที่ ก.พ. เคยกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการ
พลเรือนสามัญไวเปนการเฉพาะสําหรับสวนราชการใดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 หากส ว นราชการนั้ น ประสงค ที่ จ ะใช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดั ง กล า วต อ ไป ให ข อ ก.พ.
เปนกรณี ๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

