หลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ผู้มีอานาจในการบรรจุและสั่งแต่งตั้ง (ตามมาตรา 57)
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
- ประเภทวิช าการระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ประเภททั่ว ไประดับปฏิบัติงาน
ชานาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวง เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
- ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
- ประเภทอานวยการระดับต้น ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ประเภทอานวยการระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง หมายถึง เป็นการสั่งให้ข้าราชการมีอานาจหน้าที่และ
รับผิดชอบงานในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งจาแนกได้ ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้ได้รับบรรจุ
2. การเลื่อนตาแหน่ง
3. การย้าย
4. การโอน
1. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
มาตรา 53 แห่ งพระราชบั ญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 บัญญั ติว่ า
“การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้ง
จากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ หมายถึง การรับบุคคลที่ไม่ได้ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยเป็นการทาให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

-21. ผู้บรรจุต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ (สาหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองแล้ว)
2. ผู้บรรจุต้องมีคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3. ผู้บ รรจุ ต้องเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและถึงล าดับที่
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งแล้ว

-34. ผู้บรรจุต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศผลของกรมพัฒนาที่ดิน
แต่ถ้ากรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตาแหน่งเดี ยวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้
ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
5. ผู้บรรจุจะได้รับเงินเดือนเป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์
วิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน โดยมีหลักการพิจารณา 4 ปัจจัย ดังนี้
ปัจ จั ยที่ 1 มีคุณวุฒิ เพิ่มเติมจากวุฒิ ที่บรรจุ และเป็นวุฒิ ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน (ให้ได้รับเงินเพิ่ม 20%)
ปัจจัยที่ 2 มีหนังสือรับรองการทางานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุ
โดยมีการระบุตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมี ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านจากหน่ ว ยงานราชการและ
ภาคเอกชน โดยให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น ดังนี้
- ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพิ่ม 30%
- ประสบการณ์ 2-3 ปี ให้ได้รับเงินเพิ่ม 20%
- ประสบการณ์ 1 ปี ให้ได้รับเงินเพิ่ม 10%
ปัจจั ยที่ 3 มีผ ลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือผล
คะแนนอื่นที่เทียบกันได้ เช่น IELTS หรือมีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ภาษายาวี
ภาษาชนเผ่า (ให้ได้รับเงินเพิ่ม 20%)
ปัจจัยที่ 4 ให้เลือกระหว่าง (ให้ได้รับเงินเพิ่ม 30%)
4.1 ล าดั บ ที่ ห รื อ ผลคะแนนสอบการสอบแข่ ง ขั น การใช้ บั ญ ชี
การสอบคัดเลือก หรือนารายชื่อฯ ผลการสอบเข้ารับราชการตั้งแต่ลาดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ขึ้นไป ซึ่งเป็นบัญชี
หลักฯ และมีผลคะแนนสอบตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4.2 สายงานที่ ก.พ. ก าหนด บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการในสายงานที่
ก.พ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ในส่วนของกรมฯ
มีสายงาน ดังนี้
 ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานสารวจดิน
สายงานวิชาการเกษตร สายงานวิทยาศาสตร์ สายงานวิช าการแผนที่ภาพถ่าย สายงานวิศวกรรมเกษตร สายงาน
วิศวกรรมโยธา สายงานวิศวกรรมเครื่องกล สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ สายงานปฏิบัติ งานวิทยาศาสตร์ สายงาน
ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล สายงานปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า สายงานปฏิบัติงานช่างโยธา สายงานปฏิบัติงานช่างสารวจ
6. ผู้บรรจุต้องไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด

-41.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ มีดังนี้
- เหมือนข้อ 1.1 ในข้อ 1 , 2 , 3 , 5 และ 6
- การขึ้นบัญชีให้ส่วนราชการเป็นผู้กาหนดแต่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนด
ไว้ในหนังสือสานักงาน ก.พ. กาหนดวุฒิให้คัดเลือกปัจจุบัน คือ หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2557 กาหนดให้คัดเลือกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558 (30 กันยายน 2558)
- ห้ามโอนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจากวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเข้า
รับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันบรรจุ
2. หลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
หลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง เพื่อเลื่ อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการตาแหน่งผู้อานวยการระดับต้น ตาแหน่งผู้อานวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22
ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ดังนี้
 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ
1. กรมฯ ดาเนินการเลือกสรรกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการพิจารณา
2. ส ารวจตาแหน่ ง ผู้ อานวยการระดับต้ น ตาแหน่ งผู้ อานวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น และ
ตาแหน่งอาวุโส ที่ว่าง
3. จั ด ท าบั น ทึ ก ถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก /กอง แจ้ ง เวี ย นให้ ข้ า ราชการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ งที่จะแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กาหนด เสนอผลงานเข้ารับการประเมินโดยส่งแบบ
แสดงผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. จัดทาบัญชีตาแหน่งที่ว่าง รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของ
ตาแหน่งที่ว่าง พร้อมทั้งจัดทาบันทึกเสนอกรมฯ แจ้งตาแหน่งว่าง เพื่อพิจารณานัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ
5. ตรวจสอบข้ า ราชการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.พ. ก าหนด และอยู่ ใ น
หลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่ว่าง
6. จัดทาข้อมูลบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งทุกคน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประวัติการรั บราชการ ประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานส าคัญพิเศษ หรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถของข้าราชการ ฯลฯ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน

-57. เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยจาแนก ดังนี้
7.1) พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (80 คะแนน)
1) ความรู้ (20 คะแนน)
- ความรู้ ที่เกี่ ยวกับหน้าที่และภารกิจของตาแหน่งและส่ว นราชการ รวมทั้ง
ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานของตาแหน่ง
2) ความสามารถ (30 คะแนน)
- ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ผลงานสาเร็จไปด้วยดี
3) ความประพฤติ (10 คะแนน)
- การประพฤติและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และภารกิจของ
ส่วนราชการ
4) ประวัติการรับราชการ (20 คะแนน)
- ประวัติการดารงตาแหน่งที่สาคัญที่ผ่านมา
- ผลงานที่สาคัญที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว
เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมทั้งประวัติทางวินัย
7.2) คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (20 คะแนน)
1) การปกครองบังคับบัญชา (10 คะแนน)
2) การติดต่อประสานงาน (10 คะแนน)
8. คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ พิ จ ารณาความเหมาะสมจากผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ทุ ก คน โดย
พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลบุคคลแต่ละคนกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตาแหน่ง และคัดเลือก
ผู้ซึ่งเหมาะสมกับตาแหน่งไม่เกิน 5 คน แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 คน พร้อมประเมินบุคคลตามเกณฑ์การประเมิน
ความเหมาะสม
9. คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8 ต่อกรมฯ โดยเรียงลาดับผู้ซึ่ง
เหมาะสมที่สุดไว้ลาดับแรก และผู้เหมาะสมรองลงไปไว้ในลาดับหลัง พร้อมให้เหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
10. กรมฯ พิจ ารณารายชื่อ ตามที่ ค ณะกรรมการคัด เลื อ กเสนอ หากเห็ นว่ าบุ ค คลใดเป็ น ผู้
เหมาะสม จะสั่งการให้ กกจ. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป ในกรณีแต่งตั้ งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
11. กรณีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งผู้อานวยการระดับต้น
จะจัดทาบันทึกถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับประวัติและผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอความ
เห็นชอบในการเลื่อนข้าราชการ เมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว กกจ. จัดทาคาสั่งเลื่อนข้าราชการให้กรมฯ ลงนาม

-63. หลักเกณฑ์การย้าย
การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งให้ดารงตาแหน่งอื่น
ในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นตาแหน่งประเภทเดียวกัน หรือต่างประเภทกันก็ได้
 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ
การย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ก.พ. ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารย้ า ยข้ า ราชการ
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. ให้ผู้มีอานาจสั่งย้ายพิจารณาดาเนินการโดยยึดเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการและการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก
2. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้ผู้มีอานาจสั่งย้ายพิจารณา
ถึงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามที่ ก.พ. กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึง
คุณลักษณะความจาเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นๆ ตามลักษณะงานของแต่ละส่วนราชการ
ด้วย
3. ให้ผู้มีอานาจสั่งย้ายพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความจาเป็นในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ จะย้าย และเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตาแหน่ง ทั้งนี้ จะให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรือจะหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่จะย้าย หรือจะดาเนินการโดย
วิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การย้ายเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยก็ได้
4. เมื่อได้มีคาสั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ดารงตาแหน่งนั้น
แจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทราบในวันที่ไปรายงานตัว และรับมอบหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งใหม่
ก. การย้ายให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน
(1) กรณีการย้ายในตาแหน่งประเภททั่วไป
1.1 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน
ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนด และความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่นๆ ของข้าราชการที่จะย้าย
1.2 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญงาน
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ระดับเดียวกัน อยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง สามารถ
ย้ายได้เลย
- ระดับเดียวกัน แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง ต้องผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงจะสามารถย้ายได้

-71.3 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส
ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ว 9/35 ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์ตามข้อ ก (1) 1.1
(2) กรณีการย้ายในตาแหน่งประเภทวิชาการ
2.1 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการ ซึ่งพิจารณาตาม ข้อ ก (1) 1.1
2.2 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
- อธิบดีเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง
- เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ และจัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน โดย
ความเห็นชอบของ ก.พ. สามารถย้ายได้
- เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน
หรื อกรณี เป็ น พนั ก งาน หรื อ ข้า ราชการตามกฎหมายอื่น ที่ ก.พ. กาหนด ให้ คณะกรรมการคั ดเลื อ กบุ คคลฯ
ประเมิ น ผลงานจากเอกสารประกอบการประเมิ น ได้ แ ก่ แบบการย้ า ย โอน และบรรจุ ก ลั บ แบบประเมิ น
คุณลักษณะ ผลงาน และสรุปผลงาน ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง จึงจะย้ายได้
2.3 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ก (2) 2.2
(3) กรณีการย้ายในตาแหน่งประเภทอานวยการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามข้อ ก (1 ) 1.1
(4) กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม จะกระทามิได้ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้น
ข. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท (การย้าย)
(1) การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
1.1 กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการ
1.1.1 กรณีการแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ซึ่งเดิมดารงตาแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2535
และจากผู้ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2551 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
แล้วแต่กรณี ดังนี้
 ที่ นร 1004.1/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 การเลื่ อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งเดียวกัน
- ให้เลื่อนเมื่อถึงลาดับที่บรรจุ หรือแต่งตั้ง
- เสร็จสิ้นก่อนหมดบัญชี
- ส่วนราชการต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันในตาแหน่งเดียวกัน

-81.1.2 กรณี การแต่ งตั้ ง จากผู้ ด ารงตาแหน่ งประเภททั่ ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
และระดับชานาญงาน ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. แล้วแต่กรณี ดังนี้
 ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 การย้ายหรือโอน
ข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือระดับ 4 (ประเภทวิชาการ)
มาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (ประเภทวิชาการ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะ
ย้ายหรือโอน และบัญชีผู้สอบแข่งขันยังไม่ถูกยกเลิก และรวมถึงกรณีการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุในตาแหน่งชื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นตาแหน่งใช้วุฒิอย่างเดียวกัน และลักษณะความต้องการใกล้เคียงกัน โดยต้อง
ผ่านการประเมินความเหมาะสม เพื่อขึ้นเป็นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
- ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ โดยไม่จาเป็นต้อง
รอถึงลาดับที่ ที่ผู้นั้นจะได้รับการบรรจุ โดยให้คานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
(2) การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับต้น หากแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามข้อ ก (1) 1.1
4. หลักเกณฑ์การโอน
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดารงตาแหน่ง
ในกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง และไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในกระทรวง ทบวง กรมอื่ น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด การโอน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 กรณีการโอนปกติ มีหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. เจ้ าสังกัดทั้งสองฝ่ายยินยอมในการโอน โดยให้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน
ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม
2. ผู้ที่จะโอนมาต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
3. กรณีการรับโอนระดับชานาญงานมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(ประเภทวิชาการ) แต่ผู้ที่จะโอนมาไม่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือระดับ 4 (ประเภทวิชาการ)
มาก่อน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหนังสือสานักงาน ก.พ. แล้วแต่กรณี ดังนี้
หนั งสื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวั นที่ 1 ตุ ล าคม 2533 การย้า ยหรื อโอน
ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ดังนี้
- ต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายหรือโอน และบัญชีผู้
สอบแข่งขันยังไม่ถูกยกเลิก และรวมถึงกรณีการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุในตาแหน่งชื่อ
อื่นๆ ซึ่งเป็นตาแหน่งใช้วุฒิอย่างเดียวกัน และลักษณะความต้องการใกล้เคียงกัน โดยต้องผ่านการประเมินความ
เหมาะสม เพื่อขึ้นเป็นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
- ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ โดยไม่จาเป็นต้องรอถึงลาดับที่ ที่ผู้นั้นจะ
ได้รับการบรรจุ โดยให้คานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

-94. กรณีรั บโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ จะต้องดาเนินการตามหนังสื อ
สานั กงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 หรือที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15
กันยายน 2548 มีสาระสาคัญ ดังนี้
- อธิบดีเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อ โอนให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ไม่สูงกว่าเดิม ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง
- เคยดารงตาแหน่งประเภทวิช าการ และจัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน โดยความ
เห็นชอบของ ก.พ. สามารถโอนได้
- เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน หรือกรณี
เป็นพนักงาน หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่ ก.พ. กาหนด ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ประเมินผลงาน
จากเอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่ แบบการย้าย โอน และบรรจุกลับ แบบประเมินคุณลักษณะ ผลงาน
และสรุปผลงาน ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง จึงจะโอนได้
5. กรณีรับโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงาน โดยอาศัยความรู้
ความชานาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สาหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 (ประเภททั่วไป)
ต้องดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ดังนี้
- การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งซึ่งมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชานาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สาหรับสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 1 และระดับ 2 (ประเภททั่วไป) ในระดับเดียวกันและอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้งให้ส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งได้โดยไม่ต้องคัดเลือก
- การรั บ โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ ดารงตาแหน่ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ งซึ่ง มี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชานาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สาหรับสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 1 และระดับ 2 (ประเภททั่วไป) ในระดับเดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่อยู่ในกลุ่มตาแหน่ง
เดียวกันหรือกรณีผู้ที่ไม่เคยดารงตาแหน่งลักษณะดังกล่าวมาก่อน ให้ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรม
แต่งตั้ ง เป็ น ผู้ พิจ ารณาคั ดเลื อกตามหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการที่ก าหนด (คั ดเลื อกโดยการสอบคัด เลื อ กโดย การ
ประเมินผลงาน หรือคัดเลือกโดยการให้ทดลองปฏิบัติงาน) หรืออาจกาหนดวิธีการอื่นเพื่อความเหมาะสมและ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
 กรณีการรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ ดังนี้
กรณีการรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง การสั่งให้พนักงานและข้าราชการตามกฎหมายอื่นดังกล่าวมาบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้กระทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๓ ดังนี้
1. ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอนเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการนั้น

-102. การโอนมาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ใด ผู้ ข อโอนต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนด และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามหรือได้รับยกเว้นกรณีที่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖
3. การโอนต้อ งได้รั บ ความยินยอมจากผู้ มีอ านาจสั่ งบรรจุของส่ ว นราชการหรื อหน่ว ยงาน
เจ้าสังกัดเดิมของผู้นั้นก่อน
4. ตาแหน่งที่จะรับโอนต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนและมิใช่เป็นตาแหน่งที่สงวนไว้
เช่น เพื่อบรรจุ นั กเรี ยนทุน รัฐ บาล ผู้ ไปรั บ ราชการทหารหรือผู้ ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลั บเข้ารับ
ราชการ เป็นต้น
5. ให้ผู้ขอโอนยื่นหนังสือขอโอนต่อส่วนราชการที่ประสงค์จะโอน
6. ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทและระดับที่เทียบได้ระดับที่สูงกว่า
ระดับที่ต่ากว่า หรือต่างประเภทตาแหน่งที่เทียบได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตาแหน่งอย่างอื่นเท่ากับ
การดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม
หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๓ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ให้ น าหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กาหนดสาหรับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม
7. การโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หากผู้ขอโอนเป็นผู้เคยดารง
ตาแหน่งที่ใช้คุณวุฒิต่ากว่าระดับปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อนและปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญา ผู้นั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาดังกล่าว โดยผล
ของการสอบแข่งขัน หรื อการคัดเลื อกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ การสอบแข่งขันหรือการคัดเลื อกดังกล่ าวต้อง
เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดสาหรับการสอบแข่งขันตาม
มาตรา ๕๓ หรือการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ตามมาตรา ๕๕ จึงจะรับโอนได้
8. การให้ได้รับเงินเดือน
8.1) การโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใด
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม และต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตาแหน่งประเภทสายงาน และระดับ
ที่รับโอนตามที่ ก.พ. กาหนดหากผู้ขอโอนได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของระดับตาแหน่งที่จะรับโอน ก็ให้ได้รั บ
เงินเดือนในขั้นต่าของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่าชั่วคราวของระดับนั้นยังมีผลใช้
บังคับอยู่ ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมและไม่ต่ากว่าขั้นต่าชั่วคราวของระดับนั้น
8.๒) การโอนผู้ ส อบแข่งขันได้ตามมาตรา ๕๓ หรือผู้ ได้รับคัดเลื อกตามมาตรา ๕๕
ให้ได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ แล้วแต่กรณี


