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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 
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