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1. วัตถุประสงค
เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญไดอยางครบถวน และถูกตอง

ตามกฎ ระเบียบท่ีกําหนดไว
2. ขอบเขต

การรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ ครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแตการรับหนังสือขอรับโอนจากหนวยงาน
ท่ีประสงคจะรับโอนขาราชการ การตรวจสอบตําแหนงและคุณสมบัติ การขออนุมัติรับโอน จนถึงการจัดทําคําสั่ง
รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญและหนังสือแจงหนวยงาน รวม 9 ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ 5 ชั่วโมง
3. แผนภูมิการทํางาน

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

5 นาที - - งานสารบรรณ
กลุมสรรหา

20 นาที - - งานบรรจุแตงตั้ง
กลุมสรรหา

15 นาที - - งานบัญชีถือ
จาย (จ.18)

30 นาที - - งานบรรจุแตงตั้ง
กลุมสรรหา

5 นาที - - งานสารบรรณ
กลุมสรรหา

15 นาที - - งานบรรจุแตงตั้ง
กลุมสรรหา

150 นาที - - งานบรรจุแตงตั้ง
กลุมสรรหา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายเลขเอกสาร : 0205
กระบวนการ การรับโอนขาราชการ

พลเรือนสามัญ
แกไขครั้งท่ี :
วันท่ีมีผลบังคับใช : 26 ส.ค. 58

รับหนังสือขอรับโอนจาก
หนวยงาน

ตรวจสอบตําแหนง คุณสมบตัิ และ
เอกสารของผูขอโอน

กันตําแหนงอัตราวาง

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

ขออนุมัติรับโอนและ
ทาบทามการโอน

จัดทําหนังสือแจงหนวยงาน

จัดเก็บเร่ืองเดิม

รับหนังสือจากตนสังกัดของผูขอโอน

จัดทําคําสั่งรบัโอนและหนังสือแจง
หนวยงาน

ตรวจสอบเอกสารการโอน
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

30 นาที - - งานบรรจุแตงตั้ง
และงานสารบรรณ
กลุมสรรหา

30 นาที - - งานสารบรรณ
กลุมสรรหา

4. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
4.1 สารบรรณกลุมสรรหา รับเรื่องลงทะเบียนหนังสือเขา
4.2 ตรวจสอบตําแหนง คุณสมบัติ และเอกสารของผูขอโอน ไดแก

4.2.1 ตําแหนงวางรับโอน
4.2.2 ขอมูลใน ก.พ. 7 (ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สวนราชการ วุฒิ)
4.2.3 เอกสารการโอน (ใบขอโอน วุฒิการศึกษา สําเนา ก.พ. 7 เอกสารประกอบการโอน)
4.2.4 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
4.2.5 สายงานท่ีจะรับโอน
4.2.6 การขอนับระยะเวลาเก้ือกูล (ถามี)
4.2.7 การชดใชทุน (ถามี)

4.3 แจงงานบัญชีถือจายกันตําแหนงวาง ในบัญชีถือจาย (จ.18) และในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส
4.4 จัดทําหนังสือขออนุมัติรับโอนและทาบทามการโอนไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูขอโอน เสนออธิบดี

อนุมัติลงนามหนังสือ
4.5 รับหนังสือจากตนสังกัดของผูขอโอนแจงผลการพิจารณาการโอนขาราชการ พรอมแจงรายละเอียด

เก่ียวกับการรับราชการของขาราชการ
4.6 ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการรับราชการ และสํานา ก.พ.7 ของขาราชการผูขอโอน
4.7 จัดทําคําสั่งรับโอน และหนังสือแจงหนวยงานท่ีประสงครับโอนและหนวยงานตนสังกัดของผูขอโอน

เสนออธิบดีอนุมัติลงนามหนังสือ
4.8 ยืนยันคําสั่งรับโอนในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส และสงสําเนาคําสั่งใหหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของทราบ
4.9 งานสารบรรณกลุมสรรหาจัดเก็บเรื่องเดิม

5. นิยาม
การโอน หมายถึง การแตงตั้งขาราชการผูดํารงตําแหนงในกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงใน

กระทรวงหรือกรมอ่ืน ซึ่งเปนตําแหนงประเภทเดียวกันหรือตางประเภทกันก็ได
6. แบบฟอรม/เอกสารท่ีเกี่ยวของ

6.1 หนังสือขอโอน
6.2 หนังสือขอยาย โอน และบรรจุกลับ ตาม ว10/2548
6.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 63 และ 132

ยืนยันคําสั่งในระบบงานบุคลากร
อิเล็กทรอนิกส และแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของ

จัดเก็บเรื่องเดิม
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6.4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 4 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง การโอนขาราชการพลเรือน
สามัญ

6.5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา

6.6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

6.7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 2 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2538 เรื่อง การโอนขาราชการพลเรือน
สามัญ ผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก

6.8 คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1181/2547 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เรื่อง มอบอํานาจให
อธิบดีปฏิบัติราชการแทน (ดานการบริหารงานบุคคล)

6.9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.3/498 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2552 เรื่อง การจัดกลุมตําแหนง
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทท่ัวไป
7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการเจาหนาท่ี


