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 สํานักงาน  ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 

             6 มีนาคม 2552 
 

เร่ือง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

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 
หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับหรือระเบียบ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลวซ่ึงใชอยูเดิมมาใชบังคับ
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับสวนราชการหลายแหงหารือแนวทางปฏิบัติใน 
การยาย การโอน การเลื่อนและการบรรจุกลับตามมาตรา 63 มาตรา 64 และ มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อใหสวนราชการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องในระหวาง 
ที่ยังมิไดออกกฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑและวิธีการที่ เกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 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) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑ 

และวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540  
สวนการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และ 
นาฏศิลปน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 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)  การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับ 

ชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 

สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในสายงานแพทย 
สายงานทันตแพทย และสายงานนายสัตวแพทย  ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
ก.พ. กําหนดเปนสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 4 และเปนระดับควบ (ระดับ 4-6) ใหใชหลักเกณฑและวธีิการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 6 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 โดยมีเงื่อนไขวา ผูที่จะไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ จะตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําชั่วคราวของ 
ระดับชํานาญการ 

(2.2) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่  
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
บริหารระดับสูง  ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  21,000 บาท  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ 
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) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ  และระดับ 

ชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่  
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  
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9  

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 สวนการยายผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารในสายงานอื่นที่มิใชสายงานบริหาร ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 
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) กรณีการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาเดิม 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  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ที่ นร 0703/ว 8 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2543 ที่ นร 0708.1/ว 14 ลงวันที่  
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) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑและ
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) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538   

ข. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ  

(1.1) กรณีการแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
ซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงระดับ 1 และระดับ 2 ของสายงานที่ เ ร่ิมตนจากระดับ  1 หรือระดับ 2 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และจากผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานที่ได 
รับการบรรจุเขารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตั้งแตวันที่  
11 ธันวาคม 2551 เปนตนมา ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5  
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 

(1.2) กรณีการแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
ซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  3 ขึ้นไปของสายงานที่ เ ร่ิมตนจากระดับ  1 หรือระดับ  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 
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน 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) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตน หากเปนการแตงตั้งจากผูดํารง

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ใหใช
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) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 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 และท่ี 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) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหใช
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
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหใชหลักเกณฑและวิธีการรับโอน 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ สร 0704/ว 5 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525 ที่ นร 0708/ว 3 ลงวันที่ 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 
แลวแตกรณี แลวใหเทียบการดํารงตําแหนงและระดับดังกลาวเปนตําแหนงประเภทและระดับ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  

 



 7
 
สําหรับการโอนขาราชการประเภทอื่นนอกจากนี้ใหเสนอ ก.พ. พิจารณาเทียบ

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 
แลวแตกรณี แลวใหเทียบการดํารงตําแหนงและระดับดังกลาวเปนตําแหนงประเภทและระดับ 
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. กรณีท่ี ก.พ. เคยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ 
พลเรือนสามัญไวเปนการเฉพาะสําหรับสวนราชการใดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 หากสวนราชการนั้นประสงคที่จะใชหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตอไป ใหขอ ก.พ.  
เปนกรณ ีๆ ไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
       

                 
 

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


	เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบั
	เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)

