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กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการ
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎ ก.พ. นี้
“ย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งหนึ่งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตาแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน หรือการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทอื่นให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในกรมเดียวกัน
“โอน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งหนึ่งให้ไปดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตาแหน่งอื่นต่างกระทรวงหรือกรม หรือการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทอื่นให้ไปดารงตาแหน่งประเภทวิชาการต่างกระทรวง
หรือกรม
“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ในระดับที่สูงกว่าเดิม
“ระดั บ ที่ ต่ากว่า เดิ ม ” หมายความรวมถึง ต าแหน่ งในประเภทและระดับที่ ก าหนดไว้ใน
กฎ ก.พ. นี้ ว่าการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทและระดับดังกล่าว จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ที่จะย้ายหรือโอน หรือตาแหน่งในประเภทและระดับที่ ก.พ. กาหนดไว้ตามข้อ ๖
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“ต าแหน่ ง ระดั บ ควบ” หมายความว่ า ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
ก าหนดให้ เป็ น ตาแหน่ ง ที่ สามารถปรับ ให้เป็ นตาแหน่ง ที่มี ระดับสู งขึ้ นหรือ ต่าลงภายในกรอบระดับ
ตาแหน่งที่กาหนดได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๔๗
ข้อ ๓ การย้ า ย การโอน หรื อ การเลื่ อ นข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดไปแต่ ง ตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งใด ให้พิจารณาโดยคานึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตาแหน่งนั้น ผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจน
ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น
ข้อ ๔ การย้ า ย การโอน หรื อ การเลื่ อ นข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญตามกฎ ก.พ. นี้
จะกระทาได้ต่อเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๒
วรรคสอง
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบจาก ก.พ. อาจเลือกเอาตาแหน่งบางประเภทหรือบางระดับ
หรือกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการเพื่อเป็นคุณสมบั ติ
สาหรับผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการที่ให้ดาเนินการโดยการคัดเลือก
เป็นกรณี ๆ ไปก็ได้
ในกรณี ที่ เ ป็ น การเลื่ อ นตามหมวด ๓ นอกจากจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ ว
การกาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการพิจารณาเลื่อนมีคุณสมบัติเพิ่มเติม อาจทาได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
ข้อ ๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการย้ า ย การโอน หรื อ การเลื่ อ นข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดกลุ่มตาแหน่ง โดยคานึงถึงลักษณะงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
ข้อ ๖ การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม จะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น
การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูกย้ายหรือโอนตามวรรคหนึ่ง
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภท สายงาน และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิม ก่อนมีการย้าย
หรือโอนตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น เป็ น พิ เ ศษที่ ไ ม่ อ าจด าเนิ น การตามที่ ก าหนดใน
กฎ ก.พ. นี้ การจะดาเนินการประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กาหนด
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หมวด ๑
การย้าย
ข้อ ๘ การย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผู้ ดารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ไปแต่ งตั้ง
ให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงาน
ที่จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับสายงานในตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่หรือเคยดารงอยู่ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
(๒) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้
จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับสายงานในตาแหน่งที่ผู้ นั้นดารงอยู่หรือเคยดารงอยู่ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๔ แล้ว
(๓) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ ย วชาญ หรื อ ระดับ ทรงคุณ วุฒิ ในสายงานเดีย วกันหรือในต่ างสายงานและเป็นสายงานที่ ไม่ไ ด้
จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับสายงานในตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่หรือเคยดารงอยู่ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๕ แล้ว
ข้อ ๙ การย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผู้ ดารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ไปแต่ งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ต่ากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสายงานเดียวกันหรือต่างสายงาน
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว โดยให้ดาเนินการตามข้อ ๘ (๑)
(๒) หรือ (๓) โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้น
เคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดาเนินการตามข้อ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือข้อ ๙
โดยอนุโลม
การย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ซึ่ ง เคยด ารงต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้น
เคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่ อเมื่อได้ดาเนินการ
ตามข้อ ๒๖ แล้ว
ข้อ ๑๑ การย้ า ยข้าราชการพลเรือ นสามั ญผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่ วไปซึ่งไม่เคยดารง
ตาแหน่ งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะ
การย้ายมาดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุอาจดาเนินการได้
ในกรณี ดังต่อไปนี้
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(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๕๓ และถึงลาดับที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นได้
(๒) ผู้นั้นได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๕๕
(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษตามที่ ก.พ. กาหนด
ข้อ ๑๒ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ หรือประเภท
บริหาร มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการมาก่อน และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้ดาเนินการตามข้อ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือข้อ ๙ โดยอนุโลม
(๒) การย้ายมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๖ แล้ว
หมวด ๒
การโอน
ข้อ ๑๓ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปแต่ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ
ในกระทรวงหรือกรมอื่น จะดาเนินการได้ต่อเมื่อกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนประสงค์จะรับโอนผู้นั้น
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนนั้น เว้นแต่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่
ได้ยับยั้งตามข้อ ๑๔ หรือกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ไม่ให้ความยินยอมตามข้อ ๑๕
ในกรณีที่พ้น กาหนดเวลาที่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัด อยู่ได้ยับยั้งการโอนตามข้อ ๑๔
หรือพ้นกาหนดเวลาที่จะต้องให้กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ให้ความยินยอมตามข้อ ๑๕ แล้ว
ถ้าผู้นั้ น ยังประสงค์จะโอนและกระทรวงหรือกรมที่รับโอนยังประสงค์จะรับโอนผู้นั้ น ให้ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุดาเนินการโอนตามกฎ ก.พ. นี้
ข้อ ๑๔ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปแต่ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ
ในกระทรวงหรือกรมอื่น ถ้ามิใช่กรณีตามข้อ ๑๕ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้น
สังกัดอยู่อาจยับยั้งได้เมื่อเห็นว่า จาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยให้ยับยั้งได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วัน ที่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้ นสังกัดอยู่ได้รับทราบ แต่ถ้าเป็นการโอนในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่จะยับยั้งมิได้
(๑) การโอนผู้สอบแข่งขันได้และถึงลาดับที่ที่จะบรรจุตามมาตรา ๕๓
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(๒) การโอนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๕๕ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกระทรวงหรือกรมที่จัดให้มี
การคัดเลือกตามมาตรา ๕๕ นั้น
(๓) การโอนผู้ไ ด้รับ การเลือ กเพื่อ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ตามข้อ ๑๙
ข้อ ๒๐ วรรคสอง หรือข้อ ๒๒ (๒)
(๔) การโอนในกรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษ ตามที่ ก.พ. กาหนด
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุไม่อาจยับยั้งได้ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔) ถ้าเป็นกรณีตามข้อ ๑๕ จะโอนผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกระทรวงหรือกรมอื่นได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้รับอนุมัติ
จาก ก.พ. ตามข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามข้อผูกพัน
ที่มีอยู่กับกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกระทรวงหรือกรมอื่น จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ และผู้ มีอานาจสั่งบรรจุ
ของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่จะให้ความยินยอมได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน
แก่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ไม่น้อยกว่าเวลาและตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดแล้ว
ในกรณีที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ถ้ามีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือ
กรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ อาจให้ความยินยอมภายใต้เวลาหรือเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
โดยต้องได้รับอนุมัติจาก ก.พ. เป็นราย ๆ ไป
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษ ก.พ. อาจกาหนดให้การโอนบางกรณีต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ก่อนก็ได้
ข้อ ๑๖ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ไ ด้ รั บ บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการและแต่ ง ตั้ ง
ให้ ดารงตาแหน่ งตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ ถ้า ก.พ. กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนไว้
จะโอนผู้ได้รับบรรจุนั้นได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดนั้นแล้ว
ข้อ ๑๗ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการไปแต่ ง ตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน
จะต้องพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงาน
ที่จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับสายงานในตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่หรือเคยดารงอยู่ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน
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(๒) การโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้
จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับสายงานในตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่หรือเคยดารงอยู่ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๔ แล้ว
(๓) การโอนไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้
จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกันกับสายงานในตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่หรือเคยดารงอยู่ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๕ แล้ว
ข้อ ๑๘ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการไปแต่ ง ตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ต่ากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสายงานเดียวกันหรือต่างสายงาน
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
โดยให้ดาเนินการตามข้อ ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓) โดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการไปแต่ ง ตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๖ แล้ว
ข้อ ๒๐ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิช าการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้น
เคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
ข้อ ๑๘ โดยอนุโลม
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นนั้ เคยดารงอยู่เดิม
ในตาแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนจะดาเนินการได้ตอ่ เมือ่
ได้ดาเนินการตามข้อ ๒๖ แล้ว
ข้อ ๒๑ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะการโอน
มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวง
หรือกรมที่จะรับโอน อาจดาเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๕๓ และถึงลาดับที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นได้
(๒) ผู้นั้นได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในตาแหน่งประเภทวิช าการ
ระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๕๕
(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษตามที่ ก.พ. กาหนด
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ข้อ ๒๒ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ หรือประเภทบริหาร
มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
มาก่ อ น และผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ข องกระทรวงหรื อ กรมที่ จ ะรั บ โอน จะต้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนมาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง ในระดับ ที่ ไ ม่ สู ง กว่ า ระดับ ที่ ผู้ นั้ น เคยด ารงอยู่ เดิม
ในตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือข้อ ๑๘ โดยอนุโลม
(๒) การโอนมาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง กว่ า ระดั บ ที่ ผู้ นั้ น เคยด ารงอยู่ เ ดิ ม
ในตาแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรื อกรมที่จะรับโอน จะดาเนินการได้
ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๖ แล้ว
หมวด ๓
การเลื่อน
ข้อ ๒๓ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นดารงอยู่ ให้เลื่อนได้ไม่เกินหนึ่งระดับ โดยให้ดาเนินการ
ตามที่กาหนดในหมวด ๔ การดาเนินการเพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน
หมวด ๔
การดาเนินการเพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน
ข้อ ๒๔ การย้ า ยหรื อ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๑๗ (๒) ให้ดาเนินการโดยการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การสอบข้อเขียน หรือวิธีการอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
ข้อ ๒๕ การย้ า ยหรื อ การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ตามข้อ ๘ (๓) และข้อ ๑๗ (๓)
ให้ ด าเนิ น การโดยการประเมิน ซึ่ งต้อ งสะท้ อ นให้เ ห็น ว่าผู้ นั้ นเป็ นผู้ มีค วามรู้ ความสามารถ ทั กษะ
สมรรถนะ ความช านาญงานและประสบการณ์ สู ง เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง โดยให้
คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน การประเมินผลงาน
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กาหนด
การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ตามข้อ ๘ (๓) และข้อ ๑๗ (๓) ให้ดาเนินการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ นั้ น เป็ น ผู้มี ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ ความเชี่ย วชาญและประสบการณ์สูงมาก
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เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคล
และคณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการได้
ต่อเมื่อผู้นั้นได้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๘ (๓) และข้อ ๑๗ (๓) ให้ดาเนินการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้อน
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและ ก.พ. เป็นผู้ประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการได้
ต่อเมื่อผู้นั้นได้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
ข้อ ๒๖ การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการ ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ วรรคสอง หรือ
ข้อ ๒๒ (๒) และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ให้ดาเนินการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญงานและประสบการณ์ เหมาะสมกับ
ตาแหน่ งระดับชานาญการ โดยให้ ประเมินบุคคลและประเมินผลงานโดยคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กรม แต่งตั้ง การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นนั้ ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอานาจ
สั่ ง บรรจุ จ ะด าเนิ น การได้ต่ อเมื่ อ ผู้ นั้ น ผ่ า นการประเมิน ผลงานแล้ ว ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ วรรคสอง หรือ
ข้อ ๒๒ (๒) และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ให้ดาเนินการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญงานและประสบการณ์สูง เหมาะสม
กั บ ต าแหน่ งระดับ ชานาญการพิ เ ศษ โดยให้ ป ระเมิ นบุค คลและประเมิ นผลงานโดยคณะกรรมการ
ที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว
และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ วรรคสอง หรือข้อ ๒๒ (๒)
และการเลื่ อ นข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผูน้ นั้
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั กษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เหมาะสม
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กับตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ โดยให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและ
คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการได้
ต่ อ เมื่ อ ผู้ นั้ น ผ่ า นการประเมิ น บุ ค คลแล้ ว และผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ จ ะด าเนิ น การได้ต่ อ เมื่ อ ผู้ นั้น ผ่าน
การประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ วรรคสอง หรือข้อ ๒๒ (๒)
และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ ให้ดาเนินการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นเป็นที่ ประจักษ์ว่า
ผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
เหมาะสมกับตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ โดยให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคล
และ ก.พ. เป็นผู้ประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว
และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าตาแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่
เป็นตาแหน่งระดับควบ และเป็นการเลื่อนผู้นั้นขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นเองในระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุเป็น
ผู้ประเมินบุคคล
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ที่ได้เริ่มดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนั้นจนแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๘ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิไ ด้ก าหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามกฎ ก.พ. นี้
ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ก.พ. นี้ จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎ ก.พ. นี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
วิษณุ เครืองาม
ประธาน ก.พ.
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบัญญั ติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ บั ญ ญั ติ ว่ า การย้ า ย การโอน หรื อ การเลื่ อ นข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวง
หรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

