
กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 (จ านวน 3 ฉบับ)

และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

การประชุมชี้แจง



ที่มา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งไว้ใน มาตรา 63 วรรคแรก

“การย้าย การโอน หรือการเลือ่นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม 

แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.”



กฎ ก.พ. มาตรา 63

• กระจายอ านาจใหส้่วนราชการ

• เตรียมคนและส่งเสริมคนให้เลือก

ทางก้าวเดิน

• ส่งเสริมให้สับเปลี่ยนหมุนเวียน

เพื่อการพัฒนา

• ส่งเสริมคนที่มีความรู้ความสามารถ

ที่มีผลงาน ได้ก้าวหน้าเร็ว 

• ยึดระบบคุณธรรม

ประเภทอ านวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภทท่ัวไป

ประเภทบริหาร

ยกร่าง กฎ ก.พ. ทั้ง 4 ฉบับ

ให้ชะลอไวก้อ่น

ประกาศใน

ราชกจิจา

นุเบกษา

4 ม.ีค. 64

หลักการ



โครงร่างของกฎ ก.พ. ทั้ง 3 ฉบับ

หมวด 1 การย้าย

บททั่วไป

ค านิยาม /หลักการแต่งตั้ง

หมวด 2 การโอน

การยับยั้งการโอน

หมวด 3 การเลื่อน

หมวด 4 การด าเนินการ

เพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน

บทเฉพาะกาล



ข้อ 1 ในกฎ ก.พ.

กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน

นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 4 มีนาคม 2564

มีผลใช้บังคับ : 1 กันยายน 2564



ข้อ 2 ในกฎ ก.พ.

นิยาม

การยา้ย

กรมเดยีวกัน

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งอื่น

ในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นต ำแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่ำงประเภทกันก็ได้



“

ข้อ 2 ในกฎ ก.พ.

นิยาม

การโอน

ต่างกรม/ตา่งกระทรวง

การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งในกระทรวงหรือกรมหนึ่ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในกระทรวงหรือกรมอื่น ซึ่งจะเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกันหรือ
ต่างประเภทกันก็ได้



หลักการโอนข้าราชการพลเรือน

• ขา้ราชการอยูร่ะหวา่งชดใชทุ้น

• โอนผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้
• โอนไปเลื่อนระดับ (โอนไปด ำรง

ต ำแหน่งประเภทเดียวกนั)
• โอนท่ีใช้หลักเกณฑ์กำรเลือ่น 

(โอนข้ำมประเภทต ำแหนง่)

กรณียับยั้งไม่ได้กรณีที่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากต้นสังกัด

ยดึหลกัการ free flow ในราชการ 

โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากส่วนราชการตน้สงักดั 

แตส่ามารถยบัยั้งได ้90 วนั
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ข้อ 2 ในกฎ ก.พ.

การเลื่อน

การแตง่ตั้งขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทเดยีวกนัในระดบัที่สงูกวา่เดมิ 

M

1

M

2

ระดับที่ต่ ากวา่เดมิ 

ยินยอม

ทั่วไป (O) วิชาการ (K) อ านวยการ (M)

M

1

M

2

O

1

O

2

O

3

O

4

K1

K2

K3

K4

K5



เลื่อนระดบัต าแหน่ง

ยา้ย /โอน

ยา้ย/โอนภายในต าแหน่ง

ประเภทเดียวกนั

ไม่เทียบขา้มประเภทต าแหน่ง

ระดบัต าแหน่งในและระหว่างประเภทต าแหน่ง

10

10



ข้อ 3 ในกฎ ก.พ.

กรอบดุลพินิจในการย้าย โอน เลื่อน

ระบบคุณธรรม

ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานและ

องค์กร

เหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ราชการ

ศักยภาพ

ประวัติการรับราชการ

สมรรถนะ

ความรู้ ความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญ

พฤติกรรมทางจริยธรรม

และความประพฤติ

มาตรา 42 พ.ร.บ. 51



ข้อ 3 ในกฎ ก.พ.

กรอบดุลพินิจในการย้าย โอน เลื่อน

มาตรา 42 พ.ร.บ. 51

หลักเกณฑ์
และวิธีการ

กรณีการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
(ใช้ส าหรับการย้าย/โอน ในระดับเดียวกัน และเคยด ารง

ต าแหน่งประเภทและระดับนัน้ ๆ มาแล้ว)

กรณีที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขตามที่ก าหนด

ภายใต้กรอบการใช้ดุลพินิจ
ระบบคุณธรรม
ลักษณะของงานในต าแหน่ง
ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร
เหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ
ศักยภาพ ความประพฤติ พฤติกรรมจริยธรรม

ประเภทท่ัวไป
 การประเมินบุคคล 
 การปรับปรุงต าแหน่ง (เฉพาะ
ทักษะพิเศษ)

ประเภทวิชาการ
 การประเมินบุคคลและผลงาน

ประเภทอ านวยการ
 การคัดเลือกโดย คกก. เพื่อขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง 
เลือกจากบัญชีฯ เสนอผู้มีอ านาจฯ
พิจารณา



ข้อ 4 ในกฎ ก.พ.

การย้าย โอน เลื่อน มีคุณสมบัติตรงตาม spec

ก.พ.

เลือกต าแหน่งบางประเภท

เลือกต าแหน่งบางระดับ

ก าหนดระยะเวลามากกว่า SPEC

ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมอ.ก.พ. กรม/กระทรวง

การเลื่อน

M1

M2 สามารถก าหนดให้ ขรก. ที่เข้ารับการพิจารณาเล่ือนมี...

คุณสมบัติตาม SPEC

คุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด

ใช้เป็นคุณสมบัติในการเข้ารบัการคดัเลอืกหรือเลอืกสรรตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.พ. 

ก าหนด

การคัดเลือก : ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก spec ได้



ข้อ 5 ในกฎ ก.พ.

เพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน เลื่อน

ก.พ.

อาจก าหนดให้ต าแหน่งประเภทใด 

ระดับใด 

ต้องได้รับความยนิยอม จากข้าราชการ 

เมื่อจะต้องโอน/ย้าย

ทั่วไป / วิชาการ อ านวยการ

อ.ก.พ. กระทรวง

พิจารณา จัดกลุ่มต าแหนง่ โดยค านึงถึง

ลักษณะงาน

หน้าท่ีความรับชอบของต าแหน่ง

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด



ข้อ 6 ในกฎ ก.พ.

ย้าย โอน ในระดับที่ต่ ากว่าเดิม

K1

K2

ย
ิน
ย
อ
ม

ยินยอม

M1

M2 M2

ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุ

ใช้ดลุพนิิจได้

ย้าย/โอน 

ไประดับที่ต่ ากว่าเดิม 

ย้าย/โอน/เลื่อน ไปด ารงต าแหน่งในประเภท 

สายงาน และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่ 

ต าแหน่งที่จะ่

แต่งตั้ง

ต าแหน่งที่จะ่

แต่งตั้ง



ข้อ 7 ในกฎ ก.พ.

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ

ที่ไม่อาจด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. นี้ 

การจะด าเนินการประการใด

ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนด

ก.พ.


