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  5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
  6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
  7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

  แนวปฏิบัติการด าเนินการย้ายข้าราชการ 
  1. การย้ายข้าราชการ  
 1.1 การย้าย หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการต าแหน่งหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการต าแหน่งอ่ืนในกรมเดียวกัน 
หรือการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอื่นให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
และประเภทวิชาการในกรมเดียวกัน 
      1.2 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมป่าไม้ มี 2 ประเภท ตามล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้ 
 1.2.1 การย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการกรมป่าไม้ การย้ายเพ่ือเสริมอัตราก าลังที่ว่าง หรือการย้ายด้วยเหตุผลอ่ืน เพ่ือประโยชน์
ทางราชการ โดยให้ด าเนินการเป็นคราว ๆ ไปได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 1.2.2 การย้ายด้วยเหตุผลความจ าเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการกรมป่าไม้ 
ได้แก่ การย้ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติราชการ การย้ายด้วยเหตุผลความจ าเป็น 
ของครอบครัว สุขภาพของร่างกาย ขอกลับภูมิล าเนา ค่าครองชีพ หรือเหตุอ่ืนใดซึ่งเป็นเหตุผลของข้าราชการ 
ผู้ขอย้ายนั้น 
 1.3 ก าหนดให้มีการพิจารณาการย้ายประมาณเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 
ของทุกปี (การย้ายปกติ) 

 2. คุณสมบัติข้าราชการที่ประสงค์ขอย้าย 
 2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะย้าย ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและคุณสมบัติที่ ก.พ. ก าหนด 
 2.2 ข้าราชการกรมป่าไม้ ที่ได้รับการบรรจุใหม่ต้องผ่านการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นพิเศษอย่างยิ่งเฉพาะราย 
 2.3 ต้องได้รับความเห็นจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 2.4 ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงข้าราชการกรมป่าไม้ 
ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขึ้นให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น หรือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการ 

 3. วิธีด าเนินการย้าย  
 3.1 ข้าราชการกรมป่าไม้ ที่มีความประสงค์ขอย้ายหรือประสงค์ย้ายสับเปลี่ยน ให้ยื่นค าร้อง 
ขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ และให้ระบุเหตุผลความจ าเป็น เสนอต่อผู ้บังคับบัญชาตามล าดับ     
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งให้ส านักบริหารกลาง  
 3.2 ส านักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) รับเรื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอย้าย  
หรือหน่วยงานที่รับย้าย (กรณีขอรับการสนับสนุน) เพื่อด าเนินการตรวจสอบต าแหน่งว่างที่จะย้าย หรือต าแหน่ง 
ที่จะย้ายสับเปลี่ยนแล้วแต่กรณี 

 3.3 ส านัก... 
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 3.3 ส านักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/คุณสมบัติ  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จัดล าดับการรับและรวบรวมค าร้องขอย้าย โดยค านึงถึงความส าคัญตามค าร้องขอย้าย 
จัดท าและรวบรวมคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ คุณวุฒิ ความประพฤติ และประสบการณ์การรับราชการ รวมทั้งความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
ต้นสังกัดของข้าราชการที่ประสงค์ขอย้าย เสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ในการย้ายข้าราชการ และน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 3.4 ส านักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) จัดส่งส าเนาค าสั่งย้ายข้าราชการให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่รับย้าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งข้าราชการ
ผู้มีรายชื่อตามค าสั่งย้ายทราบ พร้อมทั้งให้ด าเนินการส่งมอบงานตามระเบียบ ฯ และมีหนังสือส่งตัวเพ่ือไปปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานสังกัดใหม่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง และรายงานกรมป่าไม้ทราบต่อไป 
 3.5 หน่วยงานต้นสังกัดใหม่ เมื่อข้าราชการมารายงานตัว เข้าปฏิบัติราชการแล้ว          
ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ และจัดให้มีค าสั่งมอบหมายงานต่อไป  

 4. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 
และประเภทวิชาการ 
 4.1 กรณีย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน สายงานเดียวกันหรือในต่างสายงาน 
และเป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่  
ให้เสนออธิบดีกรมป่าไม้ หรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการย้าย และน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ 
เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ต้องเสนอขอความเห็นชอบ
จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือโปรดเห็นชอบก่อนมีค าสั่งย้าย 
 4.2 กรณีย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานในต่างสายงาน 
และเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่  
ให้เสนออธิบดีกรมป่าไม้ หรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการย้าย และน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ 
เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 4.3 กรณีย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการในต่างสายงาน
และเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่  
ให้ด าเนินการ โดยวิธีการประเมินบุคคล โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา 
(ตามเอกสารที่ก าหนดแนบท้ายประกาศ) เพ่ือเสนออธิบดีกรมป่าไม้ หรือคณะกรรมการ ด าเนินประเมิน             
ความเหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลบุคคลและผลงานกับต าแหน่ง  และลักษณะหน้าที่  
ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60    
โดยมีเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

   
 

 

1. ข้อมูลบุคคล... 
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  1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย   
(แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล) ร้อยละ 30 
  2. คุณลักษณะของบุคคล และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ ง โดยผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน  (แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลและ            
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน) ร้อยละ 30 
  3. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแนวคิดในการพัฒนางาน (แบบข้อเสนอ
แนวคิดในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนางาน) ร้อยละ 40 
 4.4 กรณีย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ระดับอาวุโส 
และประเภทวิชาการระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  ในสายงานเดียวกัน 
หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่
หรือเคยด ารงอยู่ ให้ด าเนินการโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน โดยคณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง 
เพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด แล้วรายงานผลการประเมินเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ 
เพ่ือมีค าสั่งย้ายต่อไป 
 4.5 กรณีย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับที่ต่ ากว่าเดิมไม่ว่าในสายงานเดียวกัน
หรือต่างสายงาน ต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการที่ประสงค์ย้ายก่อน  
 4.6 กรณีย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ หรือ
ประเภทบริหาร มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ผู้นั้นต้องเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน  
และย้ายมาได้ในระดับที่ไม่สูงกว่ากว่าระดับที่เคยด ารงอยู่เดิม  
  4.7 กรณีการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะการย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
  4.8 กรณีย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการ หรือประเภทบริหาร มาแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน โดยย้ายมาแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่งประเภทวิชาการ   
  4.9 กรณีย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิม 
ในต าแหน่งประเภทวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติ... 
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  แนวปฏิบัติการด าเนินการรับโอนข้าราชการ 

 1. การรับโอนข้าราชการ 
  1.1 การโอน หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 
และประเภทวิชาการต าแหน่งหนึ่งให้ไปด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการต าแหน่งอื่น  
ต่างกระทรวงหรือกรม หรือการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนให้ไปด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการต่างกระทรวงหรือกรม 
  1.2 ต าแหน่งว่างกรมป่าไม้ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของส่วนการเจ้าหน้าที่  
ส านักบริหารกลาง 
  1.3 ก าหนดให้มีการพิจารณารับโอนประมาณเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 
ของทุกปี (การรับโอนปกติ) 
  1.4 การรับโอนกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ สามารถ
ด าเนินการได้ตลอดเวลา โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
  1.5 กรมป่าไม้มีต าแหน่งว่างที่จะรับโอนโดยไม่กระทบต่อการบรรจุนักเรียนทุนที่มีภาระผูกพัน 
กับหน่วยงานที่รับโอน ผู้ไปรับราชการทหาร หรือผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 

  2. คุณสมบัติผูข้อโอน 
  2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  2.2 ผู้ขอโอนต้องไม่อยู่ระหว่างสอบสวนพิจารณาลงโทษทางวินัย คดีแพ่ง หรือคดีอาญา 
  2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะรับโอน ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติที่ ก.พ. ก าหนด 
  2.4 ต้องได้รับความยินยอมจากส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอนและได้รับความเห็นชอบ 
การรับโอนจากอธิบดีกรมป่าไม้ 
  2.5 แบบค าร้องขอโอนจะมีระยะเวลาการพิจารณารับโอนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมป่าไม้ 
ประทับรับเรื่อง 

  3. วิธีด าเนินการรับโอน 
  3.1 ผู้ประสงค์ขอโอนสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบค าร้องขอโอนได้ที่
เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง (www.forest.go.th/person/circular) โดยส่งแบบค าร้องขอโอน 
และหลักฐานประกอบการขอโอนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  3.2 ส านักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/คุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยจะด าเนินการส่งส าเนาแบบค าร้องขอโอนของข้าราชการที่ประสงค์จะขอโอน 
มาให้หน่วยงานเจ้าของต าแหน่งที่จะรับโอนพิจารณา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม    
ในการรับโอน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ประสงค์รับโอนระบุความคิดเห็นและเหตุผลในการรับโอนบุคคล พร้อมทั้ง
จะต้องตรวจสอบประวัติของข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอโอน (ในทางลับ) โดยอาจสอบถามหัวหน้างาน  
 
 

  หรือเพ่ือน... 
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หรือเพ่ือนร่วมงานเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ หรือด้านสุขภาพ เป็นต้น (ตามแบบการพิจารณา 
รับโอนที่กรมป่าไม้ก าหนด) เพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ คณะกรรมการที่กรมป่าไม้แต่งตั้ง 
หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้  
  3.3 เมื่อได้ผลการพิจารณาการรับโอนแล้ว ส านักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) จะเสนอ
ให้อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในหนังสือทาบทามการรับโอนข้าราชการไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการ      
ที่ประสงค์ขอโอนเพ่ือโปรดพิจารณาหากไม่ขัดข้องและยินยอมที่จะให้โอนข้าราชการ ให้มีหนังสือแจ้งผล
ให้กรมป่าไม้ทราบ ต่อไป 
  3.4 ส านักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ด าเนินการเสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติและลงนามค าสั่งรับโอนข้าราชการ และแจ้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดที่มีรายชื่อตามค าสั่งรับโอนทราบ 
เพ่ือสั่งให้ข้าราชการพ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือน แล้วส่งตัวข้าราชการมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการ  
ที่กรมป่าไม ้
  3.5 เมื่อข้าราชการมารายงานที่กรมป่าไม้แล้ว กรมป่าไม้จะมีหนังสือส่งตัวไปยังหน่วยงาน
ที่สังกัด ทั้งนี้ หากข้าราชการไปรายงานที่ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่รับตัวไว้รายงานกรมป่าไม้ทราบ 
และมีค าสั่งมอบหมายงานต่อไป  

  4. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับโอนข้าราชการ มาด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป           
และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
  4.1 กรณรีับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกัน สายงานเดียวกันหรือในต่างสายงาน 
และเป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่  
ให้เสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการรับโอน และน าเรียนอธิบดี
กรมป่าไม้ เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป   
  4.2 กรณีรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานในต่างสายงาน
และเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่  
ให้เสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการรับโอน และน าเรียนอธิบดี
กรมป่าไม้ เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  
  4.3 กรณีรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการในต่างสายงาน
และเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่  
ให้ด าเนินการ ตามแนวปฏิบัติการด าเนินการย้ายข้าราชการ ข้อ 4.3 โดยอนุโลม 
  4.4 กรณีรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ระดับอาวุโส 
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสายงานเดียวกันหรือในต่าง
สายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคย
ด ารงอยู่ ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการด าเนินการย้ายข้าราชการ ข้อ 4.4 โดยอนุโลม 
  4.5 กรณีรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับที่ต่ ากว่าเดิมไม่ว่าในสายงานเดียวกัน 
หรือต่างสายงาน ต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการที่จะรับโอนก่อน  
 
 

  4.6 กรณีรับ... 
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  4.6 กรณีรับโอนข้าราชการประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ หรือประเภทบริหาร  
มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ผู้นั้นต้องเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน  และโอนมาแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิม  
  4.7 กรณีรับโอนข้าราชการประเภททั่วไป ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน 
มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน  
  4.8 กรณีรับโอนข้าราชการประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน 
มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ กระท าได้เฉพาะการโอนมาด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
  4.9 กรณีรับโอนข้าราชการประเภทอ านวยการ หรือประเภทบริหารมาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงประเภทวิชาการมาก่อน  
  4.10 กรณีรับโอนมาด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หากผู้ขอโอนเคยด ารงต าแหน่งที่ใช้
คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อนและปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ
ปริญญา ผู้นั้นต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโดยผลการสอบแข่งขันหรือ การคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกต้องเทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนดส าหรับการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 หรือการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ตามมาตรา 55 จึงจะรับโอนได้ 
  4.11 การรับโอนข้าราชการตามข้อ 1.4 เป็นอ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่อธิบดี
กรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯ กฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 
  4.12 กรณีกรมป่าไม้มีหนังสือขอรับโอนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว หากปรากฏ
ข้อเทจ็จริงภายหลังว่าผู้ขอโอนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับโอน กรมป่าไม้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับโอนผู้นั้น 

 5. การพิจารณาการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมป่าไม้  
  5.1 ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับกรมป่าไม้  
  5.2 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือทาบทามจากส่วนราชการอื่นแล้ว ส านักบริหารกลาง 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) จะสอบถามความเห็นและข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการตรวจสอบประวัติ 
และเสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่รับโอนทราบ ต่อไป 
  5.3 กรมป่าไม้ด าเนินการออกค าสั่งให้โอน เพ่ือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนราชการที่รับโอน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อตามค าสั่งให้โอนดังกล่าวทราบ ทั้งนี้ ให้ข้าราชการ
ผู้มีรายชื่อด าเนินการส่งมอบงานตามระเบียบ ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด
ส่งตัวให้กรมป่าไม ้เพ่ือด าเนินการส่งตัวข้าราชการไปรายงานตัว ณ ส่วนราชการที่รับโอน ต่อไป 

 6. การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

  
 
 
 

 
 

7. ค าสั่ง... 





(แบบฟอร์มย้าย ๑) 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการ 
สังกัดกรมป่าไม ้

เขียนที่........................................ 
วันที่...................เดือน................................พ.ศ.................... 

 
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

 ด้วยข้าพเจ้า............................................................. .............................เกิดวันที่.........เดือน...................
พ.ศ.....................อายุ................ปี   
  วุฒิการศึกษา   ต่ำกว่าปริญญาตรี..........................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปริญญาตรี.....................................................สาขา/วิชาเอก............................... 
ปริญญาโท....................................................สาขา/วิชาเอก................................
ปริญญาเอก...................................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.......................................................สังกัด................................................................. 
รับเงินเดือนในอัตรา.............................................บาท  ปฏบิัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานข้างต้น  ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................................พ.ศ..............................นับระยะเวลาถึงวันที่ยื่นคำร้องขอย้าย  รวม....... ปี........เดือน 
มีภูมิลำเนาเกิดอยู่ที่อำเภอ.......................................จังหวัด...................................ปัจจุบันมีชื่ออยู่บ้านเลขท่ี.......
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด......... ..................................... 
 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในตำแหน่งปัจจุบัน.............................................................................. ....... 
.................................................................................... ................................................................................ .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................  
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายด้วยเหตุผล...................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง/สังกัด  (ระบุได้ไม่เกิน  ๓  ตำแหน่ง)  ตามลำดับความต้องการ  ดังนี้ 
๑.   ตำแหน่ง..............................................................สังกัด.................................................. ............................ 
๒.   ตำแหน่ง..............................................................สังกัด........................................................... ................... 
๓.   ตำแหน่ง..............................................................สังกัด............................... ............................................... 
 ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... .................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 การย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายครั้งที่...................ย้ายครั้งสุดท้ายจากตำแหน่ง.............................................. ... 
สังกัด......................................................................................... ...เมื่อวันที่............................................................ 

 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขอย้าย  

         (.................................................................)  

ตำแหน่ง................................................................ 

 

 

 

 



 
- ๒ - 

 
ความเห็นของหัวหน้างาน/ผู้อำนวยการส่วน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

(ลงชื่อ)............................................................ .... 

         (.................................................................)  

ตำแหน่ง................................................................  
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
       (ลงชื่อ).........................................................ผู้บังคับบัญชา 
                        (.......................................................) 

ตำแหน่ง................................................................  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ๑. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือผู้อำนวยการกลุ่มขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ 
      ๒. แบบคำร้องขอย้ายหมดอายุในรอบการพิจารณานั้น ๆ หากไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายต้อง
ดำเนินการยื่นเรื่องใหม่ในรอบต่อไป 
  



(แบบฟอร์มย้าย ๒) 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการ (กรณีย้ายสับเปลี่ยน) 
สังกัดกรมป่าไม ้

เขียนที่........................................ 
วันที่...................เดือน................................พ.ศ.................... 

 
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

 ด้วย กลุ่มงาน/ส่วน     สำนัก         
มีความประสงค์ขอย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการในสังกัด ดังนี้  

๑. ชื่อ       นามสกุล       

 เลขที่ตำแหน่ง     ตำแหน่ง       
  วุฒิการศึกษา   ต่ำกว่าปริญญาตรี..........................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปริญญาตรี.....................................................สาขา/วิชาเอก...............................  
ปริญญาโท....................................................สาขา/วิชาเอก................................
ปริญญาเอก...................................................สาขา/วิชาเอก............................... 

รับเงินเดือนในอัตรา   บาท  ปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานข้างต้น  ตั้งแต่วันที่         .
เดือน    พ.ศ.        นับระยะเวลาถึงวันที่ยื่นคำร้องขอย้าย  รวม       ปี      เดือน       
มีภูมิลำเนาเกิดอยู่ที่อำเภอ.......................................จังหวัด...................................ปัจจุบันมีชื่ออยู่บ้านเลขท่ี.......
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด......... ..................................... 
 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในตำแหน่งปัจจุบัน      
             
             
             
              

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนกับ 

๒. ชื่อ       นามสกุล       

 เลขที่ตำแหน่ง     ตำแหน่ง       
  วุฒิการศึกษา   ต่ำกว่าปริญญาตรี..........................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปริญญาตรี.....................................................สาขา/วิชาเอก...............................  
ปริญญาโท....................................................สาขา/วิชาเอก................................
ปริญญาเอก...................................................สาขา/วิชาเอก............................... 

รับเงินเดือนในอัตรา   บาท  ปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานข้างต้น  ตั้งแต่วันที่           .
เดือน    พ.ศ.        นับระยะเวลาถึงวันที่ยื่นคำร้องขอย้าย  รวม       ปี      เดือน       
มีภูมิลำเนาเกิดอยู่ที่อำเภอ  จังหวัด   ปัจจุบันมีชื่ออยู่บ้านเลขที่                .
ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   จังหวัด     
 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในตำแหน่งปัจจุบัน      
             
             
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 
 
เหตุผลในการขอย้ายสับเปลี่ยน          
             
             
             
              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้ขอย้ายสบัเปลีย่น คนท่ี ๒ 

 

(ลงช่ือ)        

           (     ) 
ตำแหน่ง       

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 

ความเห็นของหัวหน้างาน/ผู้อำนวยการส่วน 

      
      
      
      
      
       
 
 

(ลงช่ือ)             ผู้บังคับบัญชา 
           (     ) 
ตำแหน่ง       

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนอืขึ้นไป (ต้ังแต่ระดับ
ผู้อำนวยการสำนักขึน้ไป) 
      
      
      
      
       
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้บังคับบัญชา 

         (     ) 
ตำแหน่ง       

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
 
 

 

ผู้ขอย้ายสบัเปลีย่น คนท่ี ๑ 

 

(ลงช่ือ)         
           (     ) 
ตำแหน่ง       

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 

ความเห็นของหัวหน้างาน/ผู้อำนวยการส่วน 

      
      
      
      
      
       
 
 

(ลงช่ือ)             ผู้บังคับบัญชา 
           (     ) 
ตำแหน่ง       

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนอืขึ้นไป (ต้ังแต่ระดับ
ผู้อำนวยการสำนักขึน้ไป) 
      
      
      
      
       
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้บังคับบัญชา 

         (     ) 
ตำแหน่ง       

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
 
 

 



แบบคําร ้องขอโอน 

 

เขียนที่............................................. 
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เร่ือง   ขอโอนมาร ับราชการในส ังก ัดกรมปาไม ้ 

เรียน   อธิบด ีกรมป่าไม ้

ด ้วยข้าพเจ ้า................................................................เลขประจําตัวประชาชน............................... 
ปัจจ ุบันร ับราชการเป ็นข้าราชการ/พน ักงาน............................................................ตำแหน ่ง................................... 
ระดับ/ช ั้น..............................................ร ับเงินเดือนในระดับ/อ ันดับ/ช ั้น...................อ ัตราเง ินเดือน................บาท 
ส ําน ัก/กอง................................................................................................กรม.......................................................... 
กระทรวง..............................................................................................................โทรศ ัพท์....................................... 
ประสงค์ขอโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา 63 หรือ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบข ้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยม ีรายละเอ ียด ด ังน้ี 

1.ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 

2. เกิดวันท ี่ ................เดือน.................................................พ.ศ. ..........................อายุ...............ปี
ส ัญชาต ิ.....................ศาสนา...........................อย ู่บ้านเลขท ี่.......................ถนน....................................................... 
ต ําบล/แขวง.............................................................................อ ําเภอ/เขต.................................................................. 
จ ังหวัด...............................................รห ัสไปรษณีย์..............................โทรศ ัพท์......................................................... 

3.ม ีค ุณว ุฒ ิการศ ึกษา 
    ปวช สาขา..................................................       ปรญิญาตรี สาขา.......................................... 
    ปวส สาขา.................................................        ปริญญาโท สาขา......................................... 
    อนุปริญญา สาขา……………………………….………... 

4. ความร ู้ความสามารถพ ิเศษอ่ืน (ถ้าม)ี..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

5. สถานภาพการสมรส       โสด         สมรส             อ่ืนๆ......................................... 
คู่สมรสประกอบอาชีพ...................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................... 

6.เร่ิมรับราชการ เมื่อวันท ี่.................เดือน...................................................พ.ศ. .......................... 
ในตําแหน ่ง...................................................................................................ระดับ......................................................  
ส ังก ัดส่วนราชการ.............................................................กระทรวง.......................................................................... 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
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7. ว ินัย/คด ีความ
เคยถ ูกลงโทษทางวิน ัย ไม ่เคยถ ูกลงโทษทางว ิน ัย  
อย ู่ระหว ่างถูกดําเน ินการทางวิน ัย ไม ่อยู่ในระหว่างถูกดําเน ินการทางว ิน ัย 
อย ู่ในระหว ่างถูกด ําเน ินคดีอาญา ไม ่อยู่ในระหว่างถูกดําเน ินคด ีอาญา 
อย ู่ในระหว ่างถูกด ําเน ินคดีล้มละลาย  ไม ่อย ู่ในระหว ่างถ ูกด ําเน ินคด ีล ้มละลาย 

8. ได้โอนไปร ับราชการต่างส ังก ัดมาแล้ว ดังน้ี
1) ส ังกัด.................................................................ตําแหน่ง…………………………….................

ระด ับ...................................................ต้ังแต่วันท ี่..................เด ือน.................................พ.ศ. ............................ 
รวมเวลาราชการ......................ปี.......................เดือน 

2) ส ังกัด.................................................................ตําแหน่ง…………………………….................
ระด ับ...................................................ต้ังแต่วันท ี่..................เด ือน.................................พ.ศ. ............................ 
รวมเวลาราชการ......................ปี.......................เดือน 

3) ส ังกัด.................................................................ตําแหน่ง…………………………….................
ระด ับ...................................................ต้ังแต่วันท ี่..................เด ือน.................................พ.ศ. ............................ 
รวมเวลาราชการ......................ปี.......................เดือน 

9. ป ัจจ ุบันข ้าพเจ ้าปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี………………………………………………………………......................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

10. ข้าพเจ ้ามีความประสงค์ขอโอนมาร ับราชการในส ังกัดกรมป่าไม ้ ต ําแหน ่ง………………………..
ระดับ.............................................................ส ังก ัด............................................................................................ 
เหต ุผลท ี่ขอโอน.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

11. ข ้าพเจ ้าได ้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพ ิจารณา ได ้แก่

สําเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.7 จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 

รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

เอกสารอ่ืน (ถามี) เช่น สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ,สกุล เป็นต้น จาํนวน 1 ฉบับ 

ได้แก่………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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12. สถานท ี่ท ี่สามารถตดิต ่อได้
หมู่บ ้าน/อาคาร.............................................................เลขที่.........................ถนน................................................. 
ต ําบล/แขวง..........................................................................อ ําเภอ/เขต................................................................ 
จ ังหวัด......................................................................................รห ัสไปรษณ ีย ์......................................................... 
โทรศ ัพท ์.................................................................................................................................................................. 

13. หากข้าพเจ้าได้รับการรับโอนมาดํารงตําแหน่งกรมป่าไม้แล้ว จะปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รบัโอนเป ็นเวลา ไม่น ้อยกว ่า  1  ปี โดยไม ่ขอโอน/ย ้าย ไปส ังกัดส ่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช ื่อ)................................................................. 
(................................................................) 

ตําแหน ่ง.................................................... 
วันที่ ..............เดือน..............................พ.ศ. .................. 

หมายเหตุ  แบบคําร้องขอโอนจะมีระยะเวลาการพิจารณารับโอนภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่ 
วันท่ีกรมป่าไม้ประทับรับเร่ือง หากยังไม่ได้รับการพิจารณาในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า 
คําร้องขอโอนฉบับนี ้เป ็นอันยกเลิกไป โดยไม ่ต้องแจ้งให้ผู้โอนทราบ และถ้ายังม ี
ความประสงค์จะขอโอนให้ยื่นเรือ่งใหม่ 



แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล 
(กรณีข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขอย้าย/โอน ต่างกลุ่มต าแหน่ง) 

1. ชื่อ - นามสกุล ..............................................................................................................................................  

2.  ต าแหน่งและระดับ (ปัจจุบัน) ..................................................................... เลขท่ีต าแหน่ง ......... ............... 

 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน .................................................. กอง/ส านัก/ศูนย์ ..................................................... 
กรม ..................................................................... กระทรวง ........................................... ............................ 
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ ............................................................................................................................  

3.  ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...................................................... เลขท่ีต าแหน่ง ............. 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน .................................................. กอง/ส านัก/ศูนย์ .....................................................  
กรม ..................................................................... กระทรวง ........................................... ............................ 

4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) เกิดวันที่ ................... เดือน ................................... พ.ศ. ................... .......... 
อายุราชการ ................................ ปี ....................... เดือน ................................... 

5. ประวัติการศึกษา  
    คุณวุฒิและวิชาเอก              ปีที่ส าเร็จการศึกษา                               สถาบัน 

 ..........................................          ...............................              ............................................................. 
..........................................          ...............................              ............................ ................................. 
..........................................          ...............................              .............................................................  

6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน) แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 

    วัน/เดือน/ปี                            ต าแหน่ง                                         สังกัด 
 .........................................          ................................               ........ ................................................... 

.........................................          ................................               ........................... ................................ 

7. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (แนบส าเนาประกาศนียบัตร/ใบรับรอง) 
    ปี       ระยะเวลา                     หลักสูตร                                           สถาบัน 
.............   ..................              ..................................               .......................... ................................ 
.............   ..................              ..................................               ............................ .............................. 

8.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (นอกเหนือจากข้อ 6.) 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 

9.  หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
                                                ลงชื่อ ........................................................... ผู้ขอรับการประเมิน  
                                                       (                                          ) 
                                                วันที่ .............. เดือน ........................... ปี ..................... 



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผู้ขอประเมิน ................................................................ ต ำแหน่ง ................................... ................................ 

ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ..................................................................... ระดับ ..............................  

รำยกำรประเมินคุณลักษณะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
1 ควำมรับผิดชอบ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 15  
 
 
 
 

1.1 มีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่โดยตรงในสำยงำนที่ 
ปฏิบัติอยู่  

1.2 มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน 
1.3 เอำใจใส่ในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.4 พัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น และ/หรือแก้ไข

ปัญหำหรือข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น 
1.5 ยอมรับผลงำนของตนเองทั้งในด้ำนควำมส ำเร็จและควำม

ผิดพลำด 

 
 
 
 

 

2 ควำมประพฤติ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 15  
2.1 ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ของหน่วยงำนและส่วนรำชกำร 
2.2 ปฏิบัติงำนอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณของ

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
2.3 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 

  

3 กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 15  
3.1 ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
3.2 ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนกับผู้อื่น 
3.3 เป็นนักประชำธิปไตยท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน 

  

4 กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 15  
4.1 พิจำรณำแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ด้วยเหตุผล 
4.2 ใช้ข้อมูลประกอบในกำรตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำ 
4.3 เลือกวิธีกำรแก้ไขปัญหำได้ถูกต้องและเหมำะสม 

  

5 กำรพัฒนำตนเอง พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 15   
5.1 แสวงหำ ติดตำม ศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็น

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพอยู่เสมอ 
5.2 สนใจและปรับตนเองให้ก้ำวหน้ำทันวิทยำกำรใหม่ ๆ 

ตลอดเวลำ 
5.3 น ำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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รำยกำรประเมินคุณลักษณะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
6 ควำมเสียสละ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 10  
 6.1 อุทิศเวลำให้กำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ 

6.2 สำมำรถช่วยเหลืองำนองค์กรอื่นนอกเหนือจำกองค์กรที่ท ำอยู่ 
6.3 ไม่เก่ียงงำน 

  

7 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 10  
7.1 สื่อสำรกับบุคคลต่ำง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำน 

ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้ำใจตรงกัน 
7.2 ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำร ให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้อย่ำง

ชัดเจน โดยใช้ภำษำอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

  

8 ควำมคิดริเริ่ม พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 10  
8.1 คิดค้นระบบ แนวทำง วิธีด ำเนินกำรใหม่ ๆ เพ่ือประสิทธิผล

ของงำน 
8.2 แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่ำงสมเหตุสมผล และ

สำมำรถปฏิบัติได้ 

  

รวม 100  

หมำยเหตุ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผู้ขอย้ำยหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับปฏิบัติกำรในต่ำงสำยงำนและเป็นสำยงำนที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันกับสำยงำนใน
ต ำแหน่งที่ผู้นั้นด ำรงอยู่หรือเคยด ำรงอยู่ 

 

ลงชื่อ ...........................................................(ผู้ประเมิน) 

(                                                               ) 

ต ำแหน่ง ........................................................................ 

วัน..................เดือน.....................................ป.ี............... 



แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน (สมรรถนะหลกั 5 ดา้น) (ตามหนังสอืส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1008/ว 27 ลงวันที ่29 กันยายน 2552)

ชื่อผู้รับการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................................................
ต าแหน่ง.............................................................................................................................. สงักัด ......................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ต าแหน่ง....................................................................................

  

ค ำอธบิำยสมรรถนะหลัก 5 ด้ำน 

1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 20%

2. บริกำรทีดี่ 20%
3. กำรส่ังสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 20%
4. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 20%
5. กำรท ำงำนเป็นทีม 20%

รวม

ลงชื่อ.............................................................
(                                                     )

ต าแหน่ง .......................................................

วัน..................เดอืน..........................ป.ี.........

พฤติกรรมกำรปฏบิัติรำชกำร (สมรรถนะ) รวมคะแนน

         

หมายเหต ุแบบประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติงานนี้ ใช้ส าหรับการประเมนิผู้ขอย้ายหรือโอนไปแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งระดับปฏบิัติการในต่างสายงานและเป็นสายงาน
               ทีไ่มไ่ด้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกนักบัสายงานในต าแหน่งทีผู้่นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่

น  ำหนัก คะแนนทีไ่ด้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดหีรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสมัฤทธ์ิที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏบิัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าไดม้า 
2. บริการที่ดี คือ ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ คือ ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสมัฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ คือ ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยการศึกษา 
ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้า
กับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม คือ การด ารงตนและประพฤติปฏบิัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรกัษาศักดิ์ศรแีห่ง
ความเป็นข้าราชการ  
5. การท างานเป็นทีม คือ ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสรา้ง
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 



แบบข้อเสนอแนวคิดในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนางาน 
ของ....................................................................... 

------------------------- 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .................................................. เลขท่ีต าแหน่ง ......................... 

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน ......................................................... กอง/ส านัก/ศูนย์ ............................... ...................... 

กรม ............................................................................ กระทรวง ....................................................................... 

เรื่อง ...................................................................................................................... ............................................... 

 หลักการและเหตุผล ............................................................................................................... ............... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 

 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ ...........................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ......................................................................................................... ........... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
     ลงชื่อ  ........................................................... ผู้ขอรับการประเมิน 

                                                            (                                             ) 

                                           วันที่ .............. เดือน ........................... ป ี..................... 

หมายเหตุ 1. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ใช้ส าหรับการประเมินผู้ขอย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานใน
ต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่  

   2. ไม่เกิน 5 หน้า กระดาษขนาด A4 แบบอักษร TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT 9 








