
 
 
 

ท่ี  นร 1006/ว 16 

 

 
 
 

 สํานักงาน  ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300 

             22 มิถุนายน  2552 
 

เร่ือง การบรรจุและแตงต้ังขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551   

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 
 2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 4 ลงวันท่ี 20 กุมภาพนัธ 2552 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง 1  ก.พ. แจงมติกําหนดแนวทางดําเนินการในการยาย การโอน 
การเล่ือน และการบรรจุกลับตามมาตรา 63 มาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ในระหวางท่ียังมิไดออกกฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ในเร่ืองดังกลาว มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงตางประเภท
ตามขอ 2  ในหนังสือท่ีอางถึง 1 ยังไมครอบคลุมการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง 
ตางประเภทในบางกรณี  ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกความในขอ 2 ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 และใหใชแนวทาง
ดําเนินการตามหนังสือฉบับนี้แทน ดังนี้ 

2. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท 

ก. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 
(1) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535  
(2) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑและ

วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 และท่ี นร 1006/ว 17 ลงวันท่ี 
26 ธันวาคม 2549  

(3) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 สวนการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และนาฏศิลปน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548  

(4) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538   
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ข. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
(1) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ  

(1.1) กรณีการแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  
ซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงระดับ 1 และระดับ 2 ของสายงานท่ีเ ร่ิมตนจากระดับ  1 หรือระดับ 2 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และจากผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานท่ีได 
รับการบรรจุเขารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้ังแตวันท่ี  
11 ธันวาคม 2551 เปนตนมา ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 5  
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536 หรือท่ี นร 1004.1/ว 4 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2548 แลวแตกรณี 

(1.2) กรณีการแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  
ซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  3 ข้ึนไปของสายงานท่ีเ ร่ิมตนจากระดับ  1 หรือระดับ  2 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑและ 
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0711/ว 12 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2533  ท่ี นร 0705/ว 7 ลงวันท่ี  
18 มิถุนายน 2534  หรือท่ี นร 1006/ว 15 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2547 แลวแตกรณี 

 

(2) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10  

ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 
(3) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 

ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16  
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 และท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 

ค. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(1) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับตน หากเปนการแตงต้ังจากผูดํารง

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 

(2) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับสูง  
(2.1) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  ใหใช

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 สวนใน
สํานักงานรัฐมนตรี ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 3 ลงวันท่ี  
30 มิถุนายน 2551 

(2.2) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535  
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(2.3) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 
สวนในสํานักงานรัฐมนตรี ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 3  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

(2.4) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 

 

(2.5) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 โดยตองไดรับ 
ความยินยอมจากขาราชการผูนั้น 

ง. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
(1) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับตน  

(1.1) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหดํารงตําแหนง 
นักบริหารระดับตน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี  
13 สิงหาคม 2542 ท่ี นร  0701/ว 9 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2544  และท่ี นร 1003/ว 13 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2549  

(1.2) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในสายงานอ่ืนท่ีมิใชสายงานบริหาร ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 และท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี  
13 สิงหาคม 2542 

(1.3) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในสายงานอ่ืนท่ีมิใชสายงานบริหาร ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 และท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี 
13 สิงหาคม 2542 

(1.4) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ซ่ึงเคย 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ระดับตน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2542 ท่ี นร 0701/ว 9 ลงวันท่ี  
15 สิงหาคม 2544 และท่ี นร 1003/ว 13 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2549 

(2) กรณีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับสูง  
(2.1) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ท่ีได 

รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ท่ีไดรับเงินประจํา 
ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9  
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 ท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2542 และท่ี นร 1006/ว 3 ลงวันท่ี  
18 มีนาคม 2548 
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(2.2) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ท่ีได 
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ท่ีไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 และท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2542 

(2.3) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ท่ีได 
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 15,600 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ท่ีไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9  
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 และท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2542 

(2.4) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ท่ีได 
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 15,600 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ท่ีไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9  
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 และท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2542 โดยตองไดรับความยินยอม
จากขาราชการผูนั้น 

(2.5) การแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 และ 
ท่ี นร 0708.1/ว 11 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2542 

  สําหรับการโอนขาราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือท่ีอางถึง 2 ใหนําแนวทางการ
ดําเนินการตามหนังสือท่ีอางถึง 1 และหนังสือฉบับนี้ มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการแตงต้ังให 
ดํารงตําแหนงดวย 

ในกรณีท่ีการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทและระดับ
ตําแหนงใดไมสามารถดําเนินการไดตามแนวทางดังกลาวขางตน ใหเสนอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว  
 

       ขอแสดงความนับถือ 

                               
 

                   (นายปรีชา  วัชราภยั) 
                        เลขาธิการ ก.พ. 
 

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร.  0 2281 0977   

โทรสาร  0 2282 7316 


