
 
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาด าเนินการบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
------------------------------ 

 

ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาด าเนินการบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น 

 เพ่ือให้หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ        
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นปัจจุบันมีความสอดคล้องกับแนวทางที่ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้  จึงยกเลิกประกาศ     
กรมพัฒนาที่ดินดังกล่าวข้างต้น และประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาด าเนินการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                 ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายปราโมทย์ ยาใจ)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน



 
 

หลักเกณฑและแนวทาง 

ในการพิจารณาดำเนนิการบรรจุและแตงตั้งบคุลากรของกรมพัฒนาที่ดนิ 

--------------------------------------- 
 
หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการแตงตั้ง 
 ผูมีอำนาจในการบรรจุและสั่งแตงต้ัง (ตามมาตรา 57)  
 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 
 - ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ  ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน 
และอาวุโส ใหอธิบดผูี บ ังคบับัญชา หรือผู ซ่ึงไดร ับมอบหมายจากอธิบดีผู บ ังคับบัญชา เปนผู มอีำนาจสั่งบรรจุ      
และแตงตั้ง 
 -  ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอำนาจ สั่งบรรจุ 
และแตงตั้งเม่ือไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง 
 -  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใหปลัดกระทรวง เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 -  ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา อนุมัติ 
เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่ งบรรจุ  และใหนายกรัฐมนตรีนำความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 -  ประเภทอำนวยการระดับตน ใหอธิบดีผู บังคับบัญชา เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง 
 -  ประเภทอำนวยการระดับสูง ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูมีอำนาจส่ังบรรจุและ แตงตั้ง 
 
 การแตงต้ังขาราชการใหดำ รงตำ แหนง หมายถึง เปนการส่ังใหขาราชการมีอำ นาจหนาที่และ 
รับผิดชอบงานในตำแหนงใดตำแหนงหนึ่ง และมีสิทธิที่จะไดรับเงินเดือนตามตำแหนงที่ไดรับแตงต้ังนั้น  
 การแตงต้ังขาราชการใหดำรงตำแหนงจำแนกได ดังนี ้

1. แตงตั้งผูไดรับบรรจุ 
2. การเล่ือนตำแหนง 
3. การยาย 
4. การโอน 

 
1. หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง 
 1.1 หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งเพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการ 
 มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 บัญญัติวา 
“การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใด ใหบรรจุและแตงต้ัง 
จากผูสอบแขงขันไดในตำแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

    หลักเกณฑและวิธดีำเนินการ 

   การบรรจุผูสอบแขงขันได หมายถึง การรับบุคคลที่ไมไดเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งเปน 
ผูสอบแขงขันได เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน โดยเปนการทำใหมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
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 1. ผูบรรจุตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ดังนี้ 
 ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไมต่ำกวา 18 ป 
 (3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะตองหาม 
 (1)  เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
 (2)  เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไม 
สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดใน กฎ ก.พ. 
 (3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม พระราช 
บัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (4)  เปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 (5)  เปนกรรมการหรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ 
ในพรรคการเมือง 
 (6)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (7)  เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามหนวยงาน 
ของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 
 (11) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบตัิงานในหนวยงานของรัฐ 
 

 ผูท ีจ่ะเขารับราชการเป็นขาราชการพลเรือน  ซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) 
(10) หรือ (11)   ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเป็นกรณีมลีักษณะตองหามตาม (8) หรือ 
(9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) 
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณอีอกจากงานหรือออกจากราชการ 
เพราะทุจริตตอหนาที่ (สำหรับผูที่มีลักษณะตองหามตาม ข. (1) สามารถสมัครสอบแขงขนัได แตจะมีสิทธิไดรับการ 
บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตำแหนงที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากเปนผูดำรงแหนงทางการเมืองแลว) 
 2. ผูบรรจุตองมีคุณสมบัติที่จะบรรจุและแตงตั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 3.  ผูบรรจุตองเปนผูสอบแขงขันไดในตำแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งและถึงลำดับที่ที่จะบรรจุและ
แตงตั้งแลว 
 4.  ผูบรรจุตองเปนผูที่ขึ้นบัญชีไวไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศผลของกรมพัฒนาที่ดิน แตถา 
กรมพัฒนาที่ดินไดจัดใหมีการสอบแขงขันในตำแหนงเดียวกันกับที่ไดประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และไดประกาศ 
บัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
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 5. ผู บรรจุจะไดรับเงินเดือนเปนไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินไดกำหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ 
ใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน โดยมีหลักการพิจารณา 4 ปจจัย ดังนี ้
  ปัจจัยที ่1 มีคุณวุฒิเพิ่มเติมจากวุฒิที่บรรจุ และเปนวุฒิทีเ่ทียบไดในระดับเดียวกัน (ใหได 
รับเงินเพ่ิม 20%) 
  ปจจัยที ่ 2  มีหนังสือรับรองการทำงานที่เก่ียวของกับตำแหนงที่ไดรับการบรรจุ โดยมีการระบุ  
ตำแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิงานจากหนวยงานราชการและ ภาคเอกชน โดย 
ใหไดรับเงนิเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
   - ประสบการณ 3 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินเพ่ิม 30% 
   - ประสบการณ 2 - 3 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 20% 
   - ประสบการณ 1 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 10% 
  ปจจัยที่ 3  มีผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบ 
กันได เชน IELTS หรือมีความรูดานภาษาทองถิ่นที่จำเปนในการปฏิบัติงาน เชน ภาษายาวี ภาษาชนเผา (ใหได 
รับเงินเพ่ิม 20%) 
  ปจจัยท่ี 4   ใหเลือกระหวาง (ใหไดรับเงินเพ่ิม 30%) 
   1)  ลำดับท่ีหรือผลคะแนนสอบการสอบแขงขัน การใชบัญชีการสอบคัดเลือก 
หรือนำรายช่ือฯ  ผลการสอบเขารับราชการตั้งแตลำดับเปอรเซ็นไทลที่ 90 ขึ้นไป ซ่ึงเปนบัญชีหลักฯ และมีผล 
คะแนนสอบตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
   2)  สายงานที่ ก.พ. กำหนด บรรจุเขารับราชการในสายงานที่ ก.พ. กำหนด 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร 1008.1/ว 31 ลงวันที ่17 กันยายน 2553 ในสวนของกรมฯ  มีสายงาน ดังนี ้
    ระดับปฏิบัติการ ไดแก สายงานวิชาการคอมพิวเตอร สายงานสำรวจดิน 
สายงานวิชาการเกษตร สายงานวิทยาศาสตร สายงานวิชาการแผนที่ภาพถาย สายงานวิศวกรรมการเกษตร สายงาน 
วิศวกรรมโยธา สายงานวิศวกรรมเครื่องกล สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
    ระดับปฏิบัติงาน ไดแก สายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร สายงานปฏิบัติงาน 
ชางเครื่องกล สายงานปฏิบัติงานชางไฟฟา สายงานปฏิบัติงานชางโยธา สายงานปฏิบัติงานชางสำรวจ 
 6. ผูบรรจุตองไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553  ซึ่งไดแก 

  - วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
  -  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสงัคม 
  - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน อุปสรรคตอ 
การปฏิบัติงานในหนาที่ตามที ่ก.พ. กำหนด 
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1.2  หลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการ 

  หลักเกณฑและวิธดีำเนินการ 

 -  เหมือนขอ 1.1 ในขอ 1  2  3  5 และ 6 
 - การขึ้นบัญชีใหสวนราชการเปนผูกำหนด แตทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาตามที่กำหนดไวใน 
หนังสอืสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับกรณีดังกลาวไว 
 - เกณฑอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
 
2. หลักเกณฑการเลื่อนตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 
 หลักเกณฑการเล่ือนตำแหนงเพ่ือเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภท    

อำนวยการ ตำแหนงผูอำนวยการระดับสูง  ตำแหนงผู อำนวยการเฉพาะดานระดับสูง ใหใชหลักเกณฑและ 

วิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว 15 ลงวันที ่11 สิงหาคม 2564 ดังนี ้

   หลักเกณฑและวิธดีำเนินการ 
1. อ.ก.พ. กระทรวง จะตองพิจารณากอนวาจะกำหนดตำแหนงประเภทอำนวยการใดบางใน

สวนราชการในสังกัด เปนตำแหนงประเภทอำนวยการท่ัวไป  และตำแหนงใดเปนอำนวยการเฉพาะทาง จากนั้น
จะตองกำหนดวาตำแหนงเหลานั้นตำแหนงใดจะใหเปนจัดทำเปนบัญชีระดับกระทรวง หรือระดับกรม เพ่ือนำไปสูการ
จัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองฯ โดยการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ของกระทรวง จะเปนอำนาจหนาที่ของกระทรวง 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงจะเปนผูดำเนินการ สวนบัญชีรายชื่อฯ ของกรม จะเปนอำนาจหนาที่ของกรมดำเนินการ 

2. การเตรียมการกอนจัดทำบัญชี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม แลวแตกรณี จะตอง
วางแผนกำลังคนหรือคาดการณวาตำแหนงประเภทอำนวยการทั้งระดับตน และระดับสูง จะวางจำนวนเทาใด เพ่ือจะ
นำไปกำหนดจำนวนผูที่จะไดรับการขึ้นบัญชีรายชื่อฯ 

3. ปลัดกระทรวงแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง สำหรับการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ของ
กระทรวง ตามองคประกอบที่ ก.พ. กำหนด สวนอธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง สำหรับการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ 
ของกรม ตามองคประกอบที่ ก.พ. กำหนด 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองจะกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ และดำเนินการพิจารณา
กลั่นกรองภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป (อาจจะเริ่มกอน พ.ค. ก็ได) ใหกระทรวงหรือกรมแลวแตกรณี ประกาศรับ
สมัครขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง โดยตองประกาศใหทราบลวงหนาเปนการ
ทั่วไปกอนวันเปดรับสมัครไมนอยกวา ๗ วันทำการ และตองมีระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา ๗ วันทำการ 

5. คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณากลั่นกรองใหไดผูที่เหมาะสมไมเกินจำนวนที่ อ.ก.พ. 
กำหนดไว และประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อฯ ในเดือนกรกฎาคมของปนั้น โดยบัญชีรายชื่อฯ มีอายุ ๑ ปนับแตวันประกาศ 

6. เม่ือมีตำแหนงประเภทอำนวยการสูงในสำนักงานปลัดกระทรวง หรือประเภทอำนวยการตน  
ที่จะแตงตั้งใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ จัดใหมีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อฯ ของกระทรวง หรือ
กรมแลวแตกรณี เพ่ือใหไดรายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนงประเภทอำนวยการ และเลือกผูอยูในเกณฑดังกลาวเพ่ือ
ดำเนินการตามขั้นตอนการแตงตั้งตอไป ทั้งนี้ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง เพ่ือจัดทำรายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนงประเภทอำนวยการดวยก็ได 
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7. แตถามีตำแหนงประเภทอำนวยการสูงในกรมที่จะแตงตั้ง ใหอธิบดีของกรมเจาของตำแหนง
ที่จะแตงตั้ง พิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อฯ ตำแหนงละ ๓ คน เพื่อจัดทำรายชื่อผูอยูใน
เกณฑเขาสูตำแหนงเสนอผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ พิจารณาเลือกและแตงตั้งตอไป ทั้งนี้ อธิบดีอาจแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง เพ่ือจัดทำรายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนงประเภท
อำนวยการดวยก็ได 

8. ในการเสนอชื่อตำแหนงละ ๓ คน นั้น ในกรณีที่เปนการพิจารณาคราวละหลายตำแหนงใน    
สายงานเดียวกัน ก็สามารถเสนอรายชื่อตามจำนวนที่เห็นสมควรแตจำนวนตองมากกวาจำนวนตำแหนงที่จะแตงตั้ง 
โดยการเสนอรายชื่อใหเรียงลำดับผูที่เหมาะสมที่สุดไวลำดับแรก ผูที่เหมาะสมรองลงไปใหอยูในลำดับตอ ๆ กันไป 
พรอมเหตุผล 

9. ในกรณีรายชื่อผูผานการกลัน่กรองสำหรับตำแหนงนั้นหมดบัญชีกอนหมดอายุบัญชี หรือไม
มีบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองสำหรับตำแหนงนั้น ใหดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองใหม และ
ใหบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองที่จัดทำข้ึนใหมดังกลาวมีอายุบัญชีเทากับอายุบัญชีที่เหลืออยูของบัญชีเดิม หรือมี
อายุบัญชีเทากับเวลาที่เหลืออยูของรอบการจัดทำบัญชี (พ.ค. - ก.ค.) แตหากอายุบัญชีเดิม หรือเวลาที่เหลืออยูของ
รอบการจัดทำเหลือไมถึง ๙๐ วัน ใหรอจัดทำบัญชีตามรอบการจัดทำบัญชี  

10. ในระหวางที่การจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ในปงบประมาณแรกที่ประกาศใชหลักเกณฑฯ และ
สวนราชการจำเปนตองแตงตั้งขาราชการใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ก็ใหดำเนินการตาม ว ๙/๒๕๓๕ หรือ 
ว ๒๒/๒๕๔๐ และ ว ๒๒/๒๕๕๓ แลวแตกรณี มาใชโดยอนุโลม 
 
3. หลักเกณฑการยาย 
 การยาย หมายถึง การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงหนึ่งใหดำรงตำแหนงอื่น 
ในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเปนตำแหนงประเภทเดียวกัน หรือตางประเภทกันก็ได 

   หลักเกณฑและวิธดีำเนินการ 
 การยายขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดำเนินการตาม กฎ ก.พ. ดังนี้  

  1. กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภททั่วไป ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 

  2. กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 

  3. กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทอำนวยการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 

  และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังนี้  
  1. ที่ นร 1006/ว 13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย 

การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป  
  2. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย 

การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 
  3. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย 

การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ 
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 หลักเกณฑ 
 1. ใหผูมีอำนาจส่ังยายพิจารณาดำเนินการโดยยึดเหตุผลและความจำเปนเพื่อประโยชนของทาง 
ราชการและการพัฒนาขาราชการเปนหลัก 
 2. การยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใด ใหผูมีอำนาจสั่งยายพิจารณา 
ถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนั้นตามที่ ก.พ. กำหนดไวในมาตรฐานการกำหนดตำแหนง รวมทั้งใหพิจารณาถึง 
คุณลักษณะความจำเปนอ่ืน ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานในตำแหนงนั้น ๆ ตามลักษณะงานของแตละสวนราชการดวย 
 3. ใหผูมีอำนาจสั่งยายพิจารณาถึงความรู ประสบการณ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ 
ประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับความจำเปนในการปฏิบั ติงานในตำแหนงที่จะยาย และเหมาะสม 
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตำแหนง ทั้งนี้ อาจใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณาเสนอความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาแตงต้ังหรือจะหารือรวมกบัผูบังคับบัญชาของขาราชการที่จะยาย หรือจะดำเนินการโดย 
วิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือใหการยายเปนไปอยางเหมาะสมดวยก็ได 
 4. เมื่อไดมีคำสั่งยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดแลว ใหผูบังคบับัญชาของผูดำรงตำแหนงนั ้น 
แจงหนาที่และความรับผิดชอบใหทราบในวันที่ไปรายงานตวั และรับมอบหนาทีเ่พื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใน     
ตำแหนงใหม 

 ซึ่งการยายมีเกณฑการพิจารณาตามกฎ ก.พ. และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังนี ้

  การยายตำแหนงประเภททั่วไป 
 

กรณีการยาย 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

ก. การยายประเภทเดียวกัน   

๑. สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน  - 

๒. ตางสายงานแตกลุมตำแหนงเดียวกัน  
ระดับเดียวกัน 

 - 

๓. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง  
ในระดับปฏิบัติงาน 

 - 

๔. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง  
ในระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส  
และระดับทักษะพิเศษ 

-  

๕. การยายระดับตํ่ากวาเดิม  
+ ขาราชการตองยินยอม 

 
+ ขาราชการตองยินยอม 

 ข. การยายประเภทอื่นมาประเภทท่ัวไป 
-   ใหยายมาไดเฉพาะผูที่เคยเปนประเภททั่วไป 

เทานั้น โดยใหยายมาไดในระดับที่ไมสูงกวา  
ระดับที่เคยดำรงอยูเดิม 

 
  

(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน  
กับขอ ก. แลวแตกรณี) 

 
  

(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน กับ
ขอ ก. แลวแตกรณ)ี 
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การยายที่เปนดุลพินิจ แมวาอาจจะไมมีกระบวนการ แตการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ 
จะตองพิจารณาภายใตกรอบโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตำแหนงนั้น ผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพ
ขององคกร รวมทั้งเหตุผลความจำเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ตลอดจน ศักยภาพ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้น 

การยายท่ีมีกระบวนการ หมายความวา อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลตาม
องคประกอบที่ ก.พ. กำหนด เพ่ือมาทำหนาที่กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินบุคคล และดำเนินการ
ประเมินบุคคล 

 
  การยายตำแหนงประเภทวิชาการ 
 

กรณีการยาย 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 
  ก. การยายประเภทเดียวกัน   

๑. สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน  
 

- 

๒. ตางสายงานแตกลุมตำแหนงเดียวกัน  
 ระดับเดียวกัน 

 
 

- 

๓. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง  
 ในระดับปฏิบัติการ 

-  
 

๔. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง 
    ในระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
    ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒ ิ

-  
 

๕. การยายระดับตํ่ากวาเดิม  
+ ขาราชการตองยินยอม 

 
+ ขาราชการตองยินยอม 

 ข. การยายประเภทอื่นมาประเภทวิชาการ   

๑. ประเภททั่วไป ยายมาประเภทวิชาการ  
ไดในระดับปฏิบัติการ เทานั้น 

 
- 

 
(ตามผลการสอบแขงขัน/  
ไดรับคัดเลือก ในกรณทีี่  
ไมตองดูลำดับที่จะตองมี  
การคดัเลือกดวยวิธีการใด 

วิธีการหนึ่งรวมดวย) 

 ๒. ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร   

-   ใหยายมาไดเฉพาะผูที่เคยเปนประเภท  
วิชาการเทานั้น โดยสามารถยายมาดำรง 
ตำแหนงในระดับที่สูงกวาระดับที่เคยดำรง  
อยูเดิมได 

 
(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน   

กับขอ ก. แลวแตกรณี) 

 
(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน  

กับขอ ก. แลวแตกรณี) 
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การยายที่เปนดุลพินิจ แมวาอาจจะไมมีกระบวนการ แตการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ 
จะตองพิจารณาภายใตกรอบโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตำแหนงนั้น ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ขององคกร รวมทั้งเหตุผลความจำเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ ตลอดจน ศักยภาพ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้น 

การยายที่มีกระบวนการ ใหดำเนินการตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนงประเภท
วิชาการ ของกรมพัฒนาที่ดิน  

 
  การยายตำแหนงประเภทอำนวยการ 
 

กรณีการยาย 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

 ก. การยายประเภทเดียวกัน   

๑. ระดับเดียวกัน  
 

- 

๒. ระดับตํ่ากวาเดิม  
+ ขาราชการตองยินยอม 

- 

 ข. การยายประเภทอื่นมาประเภทอำนวยการ   

๑. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการตน มาเปน อำนวยการตน 

 
 

- 

๒. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการสูง มาเปน อำนวยการตน 

 
+ ขาราชการตองยินยอม 

- 

๓. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการตน มาเปน อำนวยการสูง 

-  
 

๔. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการสูง มาเปน อำนวยการสูง 

 
 

- 

๕. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่ไมเคยเปน 
อำนวยการตน มาเปน อำนวยการตน 

-  
 

๖. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่ไมเคยเปน 
อำนวยการสูง มาเปน อำนวยการสูง 

-  
 

 

การยายที่เปนดุลพินิจ แมวาอาจจะไมมีกระบวนการ แตการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ 
จะตองพิจารณาโดยคำนึงถึงศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะ ประวัติการรับราชการ ความรู ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนพฤติกรรมทางจริยธรรมและความประพฤติ 

การยายท่ีมีกระบวนการ หมายความวา ใหมีกระบวนการจัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง
ตำแหนงประเภทอำนวยการของกระทรวงหรือกรม 
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4. หลักเกณฑการโอน 
 การโอนขาราชการพลเรือนสามัญ หมายถงึ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหนง 
ในกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงพนจากตำแหนงและไปแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที ่ก.พ. กำหนด การโอน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

   กรณีการโอนปกติ มีหลักเกณฑและวิธดีำเนินการ ดังนี้ 

 เจาสังกัดทั้งสองฝายยินยอมในการโอน โดยผูที่จะโอนมาตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงที่จะแตงต้ัง โดยใหดำเนินการตาม กฎ ก.พ. ดังนี ้

  1. กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภททั่วไป ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 

  2. กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 

  3. กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทอำนวยการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 

  และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังนี้  
  1. ที่ นร 1006/ว 13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย 

การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป  
  2. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย 

การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 
  3. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย 

การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ 

 ซึ่งการโอนมีเกณฑการพิจารณาตามกฎ ก.พ. และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังนี ้

   การโอนตำแหนงประเภททั่วไป 
 

กรณีการโอน 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

 ก. การโอนประเภทเดียวกัน   

๑. สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน  
 

- 

๒. ตางสายงานแตกลุมตำแหนงเดียวกัน  
ระดับเดียวกัน 

 
 

- 

๓. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง  
ในระดับปฏิบัติงาน 

 
 

- 

๔. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง  
ในระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส  
และระดับทักษะพิเศษ 

-  
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กรณีการโอน 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

๕. การโอนระดับต่ำกวาเดิม  
+ ขาราชการตองยินยอม 

 
+ ขาราชการตองยินยอม 

๖. การโอนไปดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ึน -  
 (อาศัยวิธีการเลื่อน) 

 ข. การโอนประเภทอื่นมาประเภททั่วไป 
  -  ใหโอนมาไดเฉพาะผูที่เคยเปนประเภททั่วไป   
     เทานั้น โดยใหโอนมาไดในระดับที่ไมสูงกวา  

  ระดับที่เคยดำรงอยูเดิม 

 
(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน  

กับขอ ก. แลวแตกรณี) 

 
(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน  

กับขอ ก. แลวแตกรณี) 

 

การโอนท่ีเปนดุลพินิจ แมวาอาจจะไมมีกระบวนการ แตการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ 
ของสวนราชการที่จะรับโอน จะตองพิจารณาภายใตกรอบโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตำแหนงนั้น 
ผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพขององคกร รวมทั้งเหตุผลความจำเปน เพื่อประโยชนของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้น 

การโอนท่ีมีกระบวนการ หมายความวา อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลตาม
องคประกอบท่ี ก.พ. กำหนด เพ่ือมาทำหนาท่ีกำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินบุคคลและดำเนินการ
ประเมินบุคคล 

 
   การโอนตำแหนงประเภทวิชาการ 

 

กรณีการโอน 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

 ก. การโอนประเภทเดียวกัน   

๑. สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน  


- 

 ๒. ตางสายงานแตกลุมตำแหนงเดียวกัน    
ระดับเดียวกัน 

 
 

- 

 ๓. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง  
ในระดับปฏิบัติการ 

-  
 

๔. ตางสายงาน และตางกลุมตำแหนง  
ในระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคณุวุฒิ 

-  
 

๕. การโอนระดับต่ำกวาเดิม  
+ ขาราชการตองยินยอม 

 
+ ขาราชการตองยินยอม 
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กรณีการโอน 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

๖. การโอนไปดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ึน -  
 (อาศัยวิธีการเลื่อน) 

 ข. การโอนประเภทอื่นมาประเภทวิชาการ 
๑. ประเภททั่วไป โอนมาประเภทวิชาการ  

 ไดในระดับปฏิบัติการ เทานั้น 

 
- 

 
(ตามผลการสอบแขงขัน/ 
ไดรับคัดเลือก ในกรณทีี่  
ไมตองดูลำดับที่จะตองมี  
การคดัเลือกดวยวิธีการใด 

วิธีการหนึ่งรวมดวย) 

๒. ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร   

-  ใหโอนมาไดเฉพาะผูทีเ่คยเปนประเภท 
  วิชาการเทานั้น โดยสามารถโอนมาดำรง 
  ตำแหนงในระดับท่ีสูงกวาระดับที่เคยดำรง  
  อยูเดิมได 

 

 
(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน  
กับขอ ก. แลวแตกรณี) 

 
(หากเปนกรณีเชนเดียวกัน  

กับขอ ก. แลวแตกรณี) 
 

 

การโอนท่ีเปนดุลพินิจ แมวาอาจจะไมมีกระบวนการ แตการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ    
ที่จะรับโอน จะตองพิจารณาภายใตกรอบโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตำแหนงนั้น ผลสัมฤทธิแ์ละ
ประสิทธิภาพขององคกร รวมท้ังเหตุผลความจำเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้น 

การโอนที่มีกระบวนการ ใหดำเนินการตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนงประเภท
วิชาการ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
   การโอนตำแหนงประเภทอำนวยการ 

 

กรณีการโอน 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

 ก. การโอนประเภทเดียวกัน   

๑. ระดับเดียวกัน  
 

- 

๒. ระดับต่ำกวาเดิม  
+ ขาราชการตองยินยอม 

- 

๓. การโอนไปดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ึน -  
 (อาศัยวิธีการเลื่อน) 
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กรณีการโอน 
ตามกฎ ก.พ. 

(ดุลพินิจผูมีอำนาจส่ังบรรจุ) 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

(มีกระบวนการ) 

 ข. การโอนประเภทอื่นมาประเภทอำนวยการ   

๑. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการตน มาเปน อำนวยการตน 

 
 

- 

๒. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการสูง มาเปน อำนวยการตน 

 
+ ขาราชการตองยินยอม 

- 

๓. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการตน มาเปน อำนวยการสูง 

-  
 

๔. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่เคยเปน 
อำนวยการสูง มาเปน อำนวยการสูง 

 
 

 

๕. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่ไมเคยเปน 
อำนวยการตน มาเปน อำนวยการตน 

-  
 

๖. ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ที่ไมเคยเปน 
อำนวยการสูง มาเปน อำนวยการสูง 

-  
 

 

การโอนท่ีเปนดุลพินิจ แมวาอาจจะไมมีกระบวนการ แตการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจสั่งบรรจุฯ    
ที่จะรับโอน จะตองพิจารณาโดยคำนึงถึงศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะ ประวัติการรับราชการ ความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนพฤติกรรมทางจริยธรรมและความประพฤติ 

การโอนที่มีกระบวนการ หมายความวา ใหมีกระบวนการจัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง
ตำแหนงประเภทอำนวยการของกระทรวงหรือกรม 
 
   กรณีการรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่น และขาราชการตามกฎหมายอื่นมา 

บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ มีหลักเกณฑและวิธดีำเนินการ ดังน้ี 

  กรณกีารรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่น และขาราชการตามกฎหมายอื่นมา 
บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง การสั่งใหพนักงานและขาราชการตามกฎหมายอื่นดงักลาวมาบรรจุ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด    
ใหกระทำไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๓ ดังนี ้
  1. ใหสวนราชการพิจารณาถึงความจำเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ จากความรู 
ความสามารถ และประสบการณของผูขอโอนเทยีบกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการนั้น 
  2. การโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใด ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงที่ ก.พ. กำหนด และตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี 
ลักษณะตองหามหรือไดรับยกเวนกรณทีี่มีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖ 
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  3. การโอนตองไดรับความยินยอมจากผูมีอ านาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงาน 
เจาสังกัดเดิมของผูนั้นกอน 
  4. ตำแหนงที่จะรับโอนตองเปนตำแหนงวางที่มีอัตราเงนิเดอืนและมิใชเปนตำแหนงที่สงวนไว 
เชน เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ผูไปรับราชการทหารหรือผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการ 
เปนตน 
  5. ใหผูขอโอนยื่นหนังสือขอโอนตอสวนราชการที่ประสงคจะโอน 
  6. ใหรับโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในประเภทและระดับที ่เทียบได ระดับ
ที่สูงกวา ระดับที่ต่ำกวา หรือตางประเภทตำแหนงที่เทียบไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตำแหนงอยางอ่ืนเทากับ 
การดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได ทั้งนี้ ใหนำหลักเกณฑ และวิธีการท่ี 
ก.พ. กำหนดสำหรับการโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  7. การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ หากผูขอโอนเป็นผูเคยดำรง
ตำแหนงที่ใชคุณวุฒิต่ำกวาระดับปริญญาตรีเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงมากอนและปัจจุบันดำรงตำแหนง 
ที่ใชคุณวุฒิระดบัปริญญา ผู นั ้นจะตองไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทีใ่ชคุณวุฒิระดับปริญญาดังกลาว โดยผล 
ของการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ การสอบแขงขันหรือการคัดเลือกดังกลาวตอง 
เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับการสอบแขงขันตาม มาตรา ๕๓ 
หรือการคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ตามมาตรา ๕๕ จึงจะรับโอนได 
  8. การใหไดรับเงินเดือน 
   8.1 การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทใด สายงานใด และระดับใด 

ใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิม และตองไมสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงของตำแหนงประเภทสายงาน และระดับ 

ที่รับโอนตามที่ ก.พ. กำหนดหากผูขอโอนไดรับเงินเดือนต่ำกวาขั้นต่ำของระดับตำแหนงที่จะรับโอน  ก็ใหไดรับ 

เงินเดือนในขั้นต่ำของระดับทีไ่ดรับแตงตั้ง เวนแต ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวของระดับนั้นยังมีผลใช 

บังคับอยู ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและไมต่ำกวาขั้นต่ำชัว่คราวของระดับนั้น 

   8.๒ การโอนผูสอบแขงขันไดตามมาตรา ๕๓  หรือผู ได รับคัดเลือกตามมาตรา ๕๕ 

ใหไดรับเงินเดอืนตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขนัหรือประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา 

รับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ แลวแตกรณ ี

 
 

 




