
 
กฎ  ก.พ. 

ว่าดว้ยการย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรอืนสามญั 
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ขา้ราชการพลเรือนสามญัต าแหน่งประเภทท่ัวไป   

ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว้   
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 
“ย้าย”  หมายความว่า  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป

ต าแหน่งหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปต าแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน   หรือการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอื่นให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปในกรมเดียวกัน   

“โอน”  หมายความว่า  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งหนึ่งให้ไปด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปต าแหน่งอื่นต่างกระทรวงหรือกรม   หรือการแต่งตั้ง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอื่นให้ไปด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปต่างกระทรวง  
หรือกรม 

“เลื่อน”  หมายความว่า  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 
ในระดับที่สูงกว่าเดิม   

“ระดับที่ต่ ากว่าเดิม”  หมายความรวมถึง  ต าแหน่งในประเภทและระดับที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.พ.  นี้   
ว่าการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับดังกล่าว  จะต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ที่จะย้ายหรือโอน  หรือต าแหน่งในประเภทและระดับที่  ก.พ.  ก าหนดไว้ตามข้อ  ๖   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



“ต าแหน่งระดับควบ”  หมายความว่า  ต าแหน่งประเภททั่วไปที่  อ.ก.พ.  กระทรวง  ก าหนด 
ให้เป็นต าแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่ าลงภายในกรอบระดับต าแหน่ ง 
ที่ก าหนดได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนดตามมาตรา  ๔๗   

ข้อ ๓ การย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้พิจารณาโดยค านึงถึงระบบคุณธรรม  ลักษณะของงานในต าแหน่งนั้น  ผลสัมฤทธิ์ 
และประสิทธิภาพขององค์กร  รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ตลอดจนศักยภาพ   
ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น 

ข้อ ๔ การย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ  ก.พ.  นี้   
จะกระท าได้ต่อเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๒   
วรรคสอง 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  
กระทรวง  แล้วแต่กรณี  โดยความเห็นชอบจาก  ก.พ.  อาจเลือกเอาต าแหน่งบางประเภทหรือบางระดับ  
หรือก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือเป็นคุณสมบัติ
ส าหรับผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปที่ให้ด าเนินการโดยการคัดเลือก
เป็นกรณี ๆ  ไปก็ได้   

ในกรณีที่ เป็นการเลื่อนตามหมวด  ๓  นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว   
การก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการพิจารณาเลื่อนมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม   อาจท าได้ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภททั่วไป  ให้  อ.ก.พ.  กระทรวง  พิจารณาจัดกลุ่มต าแหน่ง  โดยค านึงถึงลักษณะงานและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๖ การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม  จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น   

การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนด 
การย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูกย้ายหรือโอนตามวรรคหนึ่ง   

ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภท  สายงาน  และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมก่อนมีการย้าย
หรือโอนตามวรรคหนึ่ง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจด าเนินการตามที่ก าหนดใน 
กฎ  ก.พ.  นี้  การจะด าเนินการประการใด  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  ก าหนด   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 
การย้าย 

 
 

ข้อ ๘ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป   ไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเดยีวกันหรอืในต่างสายงานและเปน็สายงาน
ที่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่   ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ   

(๒) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงานในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้
จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่   ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ   

(๓) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน  ระดับอาวุโส  หรือระดับทักษะ
พิเศษ  ในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน  
กับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่   ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
ได้ด าเนินการตามข้อ  ๒๐  แล้ว   

ข้อ ๙ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป   ไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปในระดับที่ต่ ากว่าเดิมไม่ว่าในสายงานเดียวกันหรือต่างสายงาน  ผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว   โดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)   
หรือ  (๓)  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ประเภทอ านวยการ   
หรือประเภทบริหาร  มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ประเภททั่วไปมาก่อน  โดยให้ย้ายมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิม 
ในต าแหน่งประเภททั่วไป  และให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือข้อ  ๙   
โดยอนุโลม   

หมวด  ๒ 
การโอน 

 
 

ข้อ ๑๑ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
ในกระทรวงหรือกรมอื่น  จะด าเนินการได้ต่อเมื่อกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนประสงค์จะรับโอนผู้นั้น 
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนนั้น  เว้นแต่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่
ได้ยับยั้งตามข้อ  ๑๒  หรือกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ไม่ให้ความยินยอมตามข้อ  ๑๓   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาที่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ได้ยับยั้งการโอนตามข้อ   ๑๒   
หรือพ้นก าหนดเวลาที่จะต้องให้กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ให้ความยินยอมตามข้อ   ๑๓  แล้ว   
ถ้าผู้นั้นยังประสงค์จะโอนและกระทรวงหรือกรมที่รับโอนยังประสงค์จะรับโอนผู้นั้น   ให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุด าเนินการโอนตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ข้อ ๑๒ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
ในกระทรวงหรือกรมอื่น  ถ้ามิใช่กรณีตามข้อ  ๑๓  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้น 
สังกัดอยู่อาจยับยั้งได้เมื่อเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  โดยให้ยับยั้งได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 
วันที่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ได้รับทราบ  แต่ถ้าเป็นการโอนในกรณีดังต่อไปนี้  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
ของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่จะยับยั้งมิได้ 

(๑) การโอนผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะบรรจุตามมาตรา  ๕๓ 
(๒) การโอนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนดตามมาตรา  ๕๕  ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกระทรวงหรือกรมที่จัดให้มี
การคัดเลือกตามมาตรา  ๕๕  นั้น 

(๓) การโอนผู้ได้รับการเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปตามข้อ  ๑๗   
(๔) การโอนในกรณีอื่นที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษตามที่  ก.พ.  ก าหนด 
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในกรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุไม่อาจยับยั้งได้ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  

หรือ  (๔)  ถ้าเป็นกรณีตามข้อ  ๑๓  จะโอนผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปในกระทรวง 
หรือกรมอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรื อกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ 
ตามเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนด  หรือได้รับอนุมัติจาก  ก.พ.  ตามข้อ  ๑๓  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๓ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามข้อผูกพัน
ที่มีอยู่กับกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่  ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกระทรวงหรือกรมอื่น  จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่   และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่จะให้ความยินยอมได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุน  
แก่กระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ไม่น้อยกว่าเวลาและตามเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนดแล้ว   

ในกรณีที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
ถ้ามีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือ 
กรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่  อาจให้ความยินยอมภายใต้เวลาหรือเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจาก  ก.พ.  เป็นราย ๆ  ไป   

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ  ก.พ.  อาจก าหนดให้การโอนบางกรณีต้องได้รับ 
ความยินยอมจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ก่อนก็ได้ 
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ข้อ ๑๔ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ได้รับบรรจุ เข้ารับราชการและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๕๕  หรือมาตรา  ๕๖  ถ้า  ก.พ.  ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนไว้   
จะโอนผู้ได้รับบรรจุนั้นได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดนั้นแล้ว   

ข้อ ๑๕ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป   ไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน 
จะต้องพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) การโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงาน
ที่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่   ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน   

(๒) การโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงานในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้
จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่   ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน   

(๓) การโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน  ระดับอาวุโส  หรือระดับทักษะพิเศษ  
ในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงาน
ในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่   ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๒๐  แล้ว   

ข้อ ๑๖ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป   ไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปในระดับที่ต่ ากว่าเดิม   ไม่ว่าในสายงานเดียวกันหรือต่างสายงาน   
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอนจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว    
โดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป   ไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปในระดับที่สูงกว่าเดิม  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่จะรับโอน 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๒๑  แล้ว   

ข้อ ๑๘ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ประเภทอ านวยการ   
หรือประเภทบริหาร  มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ประเภททั่วไปมาก่อน  โดยให้โอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิม 
ในต าแหน่งประเภททั่วไป  และให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการตามข้อ  ๑๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือ   
ข้อ  ๑๖  โดยอนุโลม 
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หมวด  ๓ 
การเลื่อน 

 
 

ข้อ ๑๙ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป   ไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นด ารงอยู่   ให้เลื่อนได้ไม่เกินหนึ่งระดับ  โดยให้ด าเนินการ
ตามที่ก าหนดในหมวด  ๔  การด าเนินการเพ่ือย้าย  โอน  หรือเลื่อน   

หมวด  ๔ 
การด าเนนิการเพ่ือย้าย  โอน  หรือเลื่อน 

 
 

ข้อ ๒๐ การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน  ตามข้อ  ๘  (๓)  และข้อ  ๑๕  (๓)  ให้ด าเนินการโดยการประเมิน 
โดยคณะกรรมการที่  อ.ก.พ.  กรม  แต่งตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๒๑ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ช านาญงาน  ตามข้อ  ๑๗  และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน  ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อน 
ให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งระดับ 
ช านาญงาน  และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนด   

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส   
ตามข้อ  ๑๗  และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส  ให้ด าเนินการโดยการประเมิน  ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้น 
เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  ความช านาญงาน  และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ 
ต าแหน่งระดับอาวุโส  โดยให้  อ.ก.พ.  กรมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ก าหนด   

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ตามข้อ  ๑๗  และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับทักษะพิเศษ  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ   อ.ก.พ.   
กระทรวง  มีมติก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นต าแหน่งระดับทักษะพิเศษแล้ว   
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๒ การย้ าย   การโอน  หรือการเลื่ อนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่ งตั้ ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ที่ได้เริ่มด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ 
ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขนั้นจนแล้วเสร็จ   

ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามกฎ  ก.พ.  นี้   
ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับไปพลางก่อน 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ  ก.พ.  นี้  จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติว่าการย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนข้าราชการ 
พลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวง
หรือกรม  แล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
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