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เรื อง การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญ
เรียน เวียน กระทรวง กรม จังหวัด
ด้ ว ยพระราชบั ญญั ติระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 63 บั ญญั ติให้
การย้ าย การโอน หรือการเลื อนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ในหรื อต่ างกระทรวงหรื อกรม แล้ วแต่ กรณี ให้ เป็ นไปตามที กําหนดในกฎ ก.พ. ในระหว่ างที ยังมิได้ ออกกฎ ก.พ.
ตามมาตรานี1 สมควรที จะให้ ส่วนราชการดําเนิ นการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญได้ ก.พ. จึ งอาศั ยอํานาจตามความ
ในมาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดการดําเนินการโอน
ข้ าราชการพลเรือนสามัญไว้ เพื อใช้ ปฏิบัติต1ังแต่วันที 11 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี1
1. การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ในต่างกระทรวง กรม อาจทําได้ เมื อผู้บังคับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ทั1งสองฝ่ ายได้ ตกลงยินยอม
ในการโอนนั1 นแล้ ว โดยให้ แต่ งตั1 งให้ ดํารงตําแหน่ งประเภทเดี ยวกั น ในระดั บที ไม่ สู งกว่ าเดิ ม และรั บเงิ นเดื อน
ไม่สงู กว่าเดิม ทั1งนี1 เว้ นแต่เป็ นการโอนตามข้ อ 2 ข้ อ 4 และข้ อ 6
2. การโอนข้ า ราชการพลเรื อนสามัญ ตํา แหน่ งประเภทบริ หารระดั บ ต้ น และระดั บ สูง
ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิ ชาการระดับเชี ยวชาญและระดับทรงคุ ณวุ ฒิ ประเภททัวไประดับทักษะพิ เศษ
ไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ในประเภทและระดับเดียวกัน ในกระทรวงเดียวกัน
ให้ โอนไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งดังกล่ าวได้ โดยให้ รับเงินเดือนไม่สูงกว่ าเดิม สําหรั บการโอนข้ าราชการ
พลเรื อนสามัญผู้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารระดับสูง และประเภทวิ ชาการระดับทรงคุณวุ ฒิ ให้ ทาํ ได้
เมื อได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
3. การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตํา แหน่ งประเภทบริ หารระดั บ ต้ น และระดั บ สู ง
ประเภทอํานวยการระดั บสู ง ประเภทวิ ชาการระดั บเชี ยวชาญและระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และประเภททั วไป
ระดั บทักษะพิ เศษ ไปแต่ งตั1 งให้ ดํารงตํา แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในส่ ว นราชการระดั บ กรมและ
มีหัวหน้ าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ1นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
ต่ อรั ฐมนตรี แล้ วแต่ กรณี และการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญตําแหน่ งดั งกล่ าว ซึ งสังกัดส่วนราชการระดับกรม
และมี หัวหน้ าส่ วนราชการอยู่ ในบั งคั บบั ญชาหรื อรั บผิ ดชอบในการปฏิบั ติราชการขึ1 นตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี หรื อ
ต่อรัฐมนตรี แล้ วแต่กรณี ไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือต่างส่วนราชการระดับกรม
และมีหัวหน้ าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ1นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
ต่ อ รั ฐ มนตรี แล้ วแต่ กรณี ในกระทรวงเดี ยวกัน อาจทําได้ เมื อผู้ บั งคั บบั ญชาซึ งมีอ าํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
ทั1งสองฝ่ ายได้ ตกลงยิน ยอมในการโอนนั1 นแล้ ว ทั1งนี1 ให้ โอนไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตํา แหน่ งประเภทเดี ยวกัน
ในระดับที ไม่สูงกว่ าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่ าเดิม สําหรั บการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ ทาํ ได้ เมื อได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
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4. การโอนข้ าราชการพลเรื อนสามั ญตํ าแหน่ งประเภทบริ หารระดั บสู ง และประเภทวิ ชาการ
ระดับทรงคุ ณวุ ฒิ ไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามัญในต่างกระทรวง โดยแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ ง
ประเภทเดียวกัน ในระดับที ไม่ สูงกว่ าเดิม และรั บเงินเดือนไม่ สูงกว่ าเดิม ให้ ทาํ ได้ เมื อได้ รับอนุ มัติจาก
คณะรัฐมนตรี
5. การโอนข้ าราชการพลเรื อนสามั ญไปแต่ งตั1 งให้ ดํารงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ
ในสํานั กงานรั ฐมนตรี และการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามั ญสั งกัดสํานั กงานรั ฐมนตรี ไปแต่ งตั1 งให้ ดํารงตําแหน่ ง
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญในกรมหรือต่างสํานักงานรัฐมนตรี อาจทําได้ เมื อผู้บังคับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ ตาม
มาตรา 57 ทั1งสองฝ่ ายได้ ตกลงยินยอมในการโอนนั1นแล้ ว ทั1งนี1 ให้ โอนไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทเดียวกัน
ในระดับที ไม่สงู กว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สงู กว่าเดิม
6. การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือก
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร 0708/ว 2 ลงวันที
31 มกราคม 2539 โดยอนุโลม
7. การโอนข้ าราชการพลเรื อนในพระองค์ไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
ให้ ทาํ ได้ ตามที ก.พ. เทียบประเภทตําแหน่ ง สายงาน ระดับตําแหน่ ง และเงินเดือนที จะให้ ได้ รับ ทั1งนี1
จะต้ องได้ รับความยินยอมในการโอนจากผู้บังคับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุของทั1งสองฝ่ ายแล้ ว
8. การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใดซึ งดํา รงตํา แหน่ งประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง
และได้ รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 21,000 บาท ไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
หรือตําแหน่งประเภทอื น ซึ งได้ รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราที ตาํ กว่าเดิม จะกระทํามิได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
ความยินยอมจากข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้น1ัน และให้ ทาํ ได้ เมื อได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว
จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั1งนี1 ได้ แจ้ งให้ กรมและจังหวัดทราบด้ วยแล้ ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
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