ที่ นร 1006/ว 16

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
22 มิถุนายน 2552

เรื่อง

การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
ตามหนั งสื อที่ อ างถึ ง 1 ก.พ. แจ งมติ กํ าหนดแนวทางดํ าเนิ นการในการย าย การโอน
การเลื่อน และการบรรจุกลับตามมาตรา 63 มาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงตางประเภท
ตามขอ 2 ในหนังสือที่อางถึง 1 ยังไมครอบคลุมการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง
ตางประเภทในบางกรณี ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกความในขอ 2 ตามหนังสือที่อางถึง 1 และใหใชแนวทาง
ดําเนินการตามหนังสือฉบับนี้แทน ดังนี้
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 ชํ า 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 แหน ง ระดับ ทั ก ษะพิเ ศษ ใหใ ชห ลั ก เกณฑแ ละ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
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ข. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
(1.1) กรณีก 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 หรือที่ นร 1004.1/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 แลวแตกรณี
(1.2) กรณีก ารแต งตั้ ง จากผู ดํา รงตํ า แหน ง 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
พระราชบัญญัติร ะเบี ย บขาราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 และระดั บชํานาญงาน ใหใ ช ห ลัก เกณฑ และ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน 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
(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 และที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
(3) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 และที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
ค. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
(1) กรณีการแตงตั้งให ดํารงตําแหนงระดับตน หากเปนการแต งตั้งจากผูดํารง
ตํา แหนงประเภททั่ว ไป ระดับอาวุโส หรือ ตํ า แหนง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิ เ ศษ ใหใ ช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง
(2.1) การแต ง ตั้ ง จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ อาวุ โ ส ให ใ ช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 สวนใน
สํานักงานรัฐมนตรี ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 3 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2551
(2.2) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
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(2.3) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
สวนในสํานักงานรั ฐมนตรี ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 3
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
(2.4) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2.5) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ใหใชหลักเกณฑ
และวิ ธี การตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวั นที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยต องได รั บ
ความยินยอมจากขาราชการผูนั้น
ง. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตน
(1.1) การแตงตั้งจากผูดํ ารงตําแหนงประเภทอํา นวยการ ใหดํารงตํ าแหนง
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
(1.4) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ระดับตน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนั งสื อสํา นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2542 ที่ นร 0701/ว 9 ลงวัน ที่
15 สิงหาคม 2544 และที่ นร 1003/ว 13 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549
(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง
(2.1) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 และที่ นร 1006/ว 3 ลงวันที่
18 มีนาคม 2548
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(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
สําหรับการโอนขาราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือที่อางถึง 2 ใหนําแนวทางการ
ดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง 1 และหนังสือฉบับนี้ มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงดวย
ในกรณี ที่ ก ารแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทและระดั บ
ตําแหนงใดไมสามารถดําเนินการไดตามแนวทางดังกลาวขางตน ใหเสนอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

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

