
ท่ี นร 1006/ว 1          สํ านักงาน ก.พ.
         ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300

6   กุมภาพันธ   2546

เรื่อง การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานสวนตํ าบล ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ขาราชการครู ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร และพนักงานครูเทศบาล มาเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ

เรียน (เวียน กระทรวง)

อางถึง หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.2/ว 14  ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2542

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. หลักเกณฑและวิธีการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานสวนตํ าบล
    ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
    และพนักงานครูเทศบาล  มาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
2. ตัวอยางแนวทางการพิจารณารับโอน และบรรจุกลับพนักงานสวนตํ าบล
    ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
    และพนักงานครูเทศบาล  มาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
3. ตัวอยางแบบการพิจารณารับโอนตามมาตรา 61 และบรรจุกลับตามมาตรา 66

ตามหนังสือท่ีอางถึง แจงมติ ก.พ. อนุมัติเปนหลักการใหผู มีอํ านาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 รับโอนและบรรจุกลับ
พนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นบางประเภท มาเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงต้ังให
ดํ ารงตํ าแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา  โดยใหดํ าเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. ก ําหนดไปแลว นัน้

บดันี ้ก.พ. พจิารณาเห็นวา เพือ่ใหการบรหิารงานบคุคลในเรือ่งดังกลาวมีประสิทธิภาพ
และมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน จึงมีมติอนุมัติเปนหลักการใหผูมีอํ านาจส่ังบรรจุขางตนรับโอนและ
บรรจุกลับพนักงาน หรือขาราชการประเภทอื่นเพิ่มข้ึนโดยไมตองให ก.พ. พิจารณาอีก ดังนี้

1. การรับโอนพนักงานสวนตํ าบล ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู  
ขาราชการครกูรงุเทพมหานคร และพนกังานครเูทศบาล และการบรรจุกลับพนักงานหรือขาราชการ 
ดังกลาว ซ่ึงไมไดออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบติัหนาท่ีราชการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1
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2. ใหเทียบการเปนพนกังานสวนตํ าบล ขาราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู
ขาราชการครกูรงุเทพมหานคร และพนกังานครเูทศบาล  เทากบัการดํ ารงตํ าแหนงขาราชการพลเรอืนสามัญ 
เพือ่ประโยชนในการสมัครสอบหรอืรบัคัดเลือกเพือ่เล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนงในระดบัสูงข้ึนตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1

การรับโอนและการบรรจุกลับในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว
ขางตนนี้  ใหนํ าเสนอ ก.พ. พิจารณากอนเปนราย ๆ ไป

หลักเกณฑและวิธีการนี้ ใหถือปฏิบัติต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและถอืปฏิบติัตอไป  ท้ังนี ้ ไดแจงใหกรมและจงัหวดัตาง ๆ
ไดทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

      (นายบุญปลูก   ชายเกตุ)
 เลขาธิการ ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร. 0 2281 0976   , 0 2282 0672
โทรสาร 0 2282 0874



ส่ิงท่ีสงมาดวย 1

หลักเกณฑและวิธีการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานสวนตํ าบล ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร และพนักงานครูเทศบาล

มาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
(แนบทายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/            ลงวันท่ี          มกราคม  2546)

การรับโอนพนักงานสวนตํ าบล ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู    
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร และพนักงานครูเทศบาล และการบรรจุกลับพนักงานหรือขาราชการ
ดังกลาว  ซ่ึงไมไดออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบติัหนาท่ีราชการ  เปนขาราชการพลเรอืนสามัญ  
เพื่อแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา ใหดํ าเนินการไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้

1. ตํ าแหนงท่ีจะน ํามาใชเพือ่การรบัโอนและการบรรจกุลับ  ตองเปนตํ าแหนงวางท่ีมี
อัตราเงินเดือนและมิใชเปนตํ าแหนงท่ี ก.พ. กํ าหนดหรือกันไวเพื่อบรรจุนักเรียนทุน

2. ผูไดรบับรรจแุละแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใดตองมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงนั้นตามท่ี ก.พ. กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง สํ าหรับการพิจารณา 
ประสบการณหรืองานท่ีเกี่ยวของ  ใหเปนไปตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ.  ท่ี สร 1003/ว 11  
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2519  และท่ี สร 0703/ว 7  ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2520

3. ผูใดไมเคยไดรับบรรจุและแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงท่ีใชวุฒิต้ังแตระดับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงมากอน หรือไมเคยไดรับแตงต้ัง  
โดยผลการสอบแขงขันหรือโดยการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจํ าเปนตองสอบแขงขัน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กํ าหนดโดยอนุโลม ใหดํ ารงตํ าแหนงท่ีตองใชวุฒิต้ังแตปริญญาตรี 
หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงมากอน หากจะแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3  ผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 0711/ว 12  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2533  หรือหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0705/ว 7   
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2534  แลวแตกรณี

4. การรับโอนหรือบรรจุกลับเพื่อแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงท่ีตองดํ าเนินการคัดเลือก
ตามหนงัสือสํ านกังาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 2  ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ 2540  หรอืท่ีตองประเมินบคุคล
ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538  ผูขอโอน หรือ 
ขอบรรจกุลับจะตองผานการคัดเลือกหรอืการประเมินบคุคลตามหนงัสือสํ านกังาน ก.พ. ดังกลาวกอน
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5. ผูสมัครกลับเขารบัราชการตองมีคุณสมบติัท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบญัญติั
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  โดยไมตองอาศัยการลางมลทินตามกฎหมายลางมลทิน

6. การบรรจุกลับเพื่อแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงท่ี ก.พ.กํ าหนดใหเปนตํ าแหนงท่ีมี
ระดับควบในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดในตํ าแหนงระดับใดระดับหนึ่งท่ีเปนระดับควบ 
ในสายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู และการบรรจุกลับเพื่อแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงท่ี ก.พ. มิได
กํ าหนดใหเปนตํ าแหนงท่ีมีระดับควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตํ าแหนงนั้นข้ึนบัญชีรอการเล่ือน
ระดับตํ าแหนงอยู เวนแตผูท่ีจะบรรจุกลับเขารับราชการนั้นเปนผูท่ีออกจากราชการไปดํ ารงตํ าแหนง
ทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นหรือ
เปนผูท่ีออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตํ าแหนง

กรณท่ีีไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน  แตผูมีอ ํานาจส่ังบรรจตุามมาตรา 52
พิจารณาเห็นวามีเหตุผลและความจํ าเปนเปนพิเศษ สมควรท่ีจะบรรจุผูสมัครกลับเขารับราชการนั้น
กลับเขารับราชการ ใหนํ าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาอนุมัติกอนเปนราย ๆ ไป

7. การจะบรรจุและแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด 
ใหเทียบกับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และความชํ านาญงานในระดับ
เดียวกัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบต้ังแตวันบรรจุเขารับราชการจนถึงวันกอนวันรับโอนหรือ 
กอนวันออกจากราชการ  (กรณีขอบรรจุกลับ)  ท้ังนี้ ใหใชแนวทางการพิจารณา ดังนี้

7.1 ยอมรับสิทธิการไดรับเงินเดือนท่ีผูขอโอนหรือขอบรรจุกลับไดรับจากการ
บรรจเุขารับราชการครั้งแรก ไมวาการบรรจุครั้งแรกนั้นจะใชวุฒิท่ีสูงกวาหรือต่ํ ากวาวุฒิท่ีกํ าหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงท่ีขอโอนหรือบรรจุกลับ

7.2 พจิารณาวาวฒิุท่ีใชบรรจคุรัง้แรกนัน้ เปนวุฒิท่ีตรงหรือใกลเคียงกับวุฒิท่ีใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงในสายงานใดในระบบราชการพลเรือนสามัญ เพื่อประโยชนใน
การนํ ามาใชเทียบเพื่อการเล่ือนตํ าแหนงและรับเงินเดือนเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ 
หากเทียบเคียงไมไดตองถือสายงานท่ีจะรับโอนหรือบรรจุกลับเปนหลัก

7.3 การรบัโอนหรอืบรรจกุลับผูขอโอนหรือบรรจุกลับมาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนง
ในสายงานท่ีตางจากสายงานเดิมท่ีผูนั้นดํ ารงอยู ใหดํ าเนินการไดโดยอาจถือเปนการแตงต้ังไปดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานอื่น (การยายสายงาน) ทํ านองเดียวกับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญ 
อาจไดรับการแตงต้ัง (ยาย) ใหดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอื่นไดเชนเดียวกัน

7.4 ในการเปรียบเทียบกรณีการเล่ือนตํ าแหนงและการไดรับเงินเดือนต้ังแต 
วนัแรกบรรจุจนถึงวันกอนรับโอนหรือกอนวันออกจากราชการ  ใหใชแนวทางการพิจารณา ดังนี้

7.4.1  การเล่ือนระดับตํ าแหนงใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑวธีิการ
เล่ือนตํ าแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ
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7.4.2 ผูขอโอนหรือขอบรรจุกลับจะตองมีคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลาการ
ดํ ารงตํ าแหนงในระดับต่ํ าลงมาตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสํ าหรบัตํ าแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ังตามท่ี ก.พ. 
ก ําหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง

7.4.3 ในการเล่ือนตํ าแหนง ผูนั้นจะตองไดรับเงินเดือนอยูกอนวันเริม่ตน 
ปงบประมาณท่ีจะเล่ือน และไดรบัเงนิเดือนภายหลังการเล่ือนตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. ก ําหนดไวในหนงัสือ
สํ านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามตํ าแหนงแลวแตชวงเวลาท่ีหนังสือเวียน
นั้น ๆ บังคับใช

7.5  การเล่ือนข้ันเงนิเดือนใหถอืตามหลักเกณฑการเล่ือนข้ันเงนิเดือน ตามกฎ ก.พ.
วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญและหนังสือเวียน ก.พ. ท่ีเกี่ยวของ  โดยใน
แตละปงบประมาณหากผูนั้นไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือไดเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน หนึ่งข้ัน  
หนึ่งข้ันครึ่ง หรือสองข้ัน  ก็ใหไดรับตามนั้นแตจะตองไมเกินกวาหลักเกณฑท่ี ก.พ. กํ าหนด

7.6 การปรับเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหใชหลักเกณฑการปรับเงินเดือน 
ใหไดรับตามคุณวุฒิของขาราชการพลเรือนสามัญ

7.7 ใหไดรับการปรับบัญชีเงินเดือน เชนเดียวกับการปรับบัญชีเงินเดือนของ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ

ตัวอยางการเทียบระดับตํ าแหนงและอัตราเงินเดือน ในการรับโอนและ 
บรรจุกลับ  ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2

8. ใหบรรจแุละแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดบัและรบัเงนิเดือนเทากบัระดบัตํ าแหนง
และอนัดับเงนิเดือนท่ีเทียบไดตามขอ 7  แตจะตองไมสูงกวาระดบัตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ
อยูเดิม

9.  ใหน ําข้ันตอนในการปฏิบติัเพือ่การรบัโอนและการบรรจกุลับพนกังานหรอืขาราชการ
ตามกฎหมายอืน่ท่ีก ําหนดไวในคูมือการปฏิบติังาน  ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2  ทายหนงัสือสํ านกังาน ก.พ.  
ท่ี นร 0707.2/ว 14  ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2542  มาใชเปนแนวปฏิบัติ สํ าหรับข้ันตอนการ 
ใหไดรับเงินเดือนซ่ึงจะเปนข้ันตอนท่ีกํ าหนดระดับตํ าแหนงเพื่อการรับโอนและบรรจุกลับดวยนั้น 
ใหถือปฏิบัติตามแนวทางขอ 7

10. ใหสวนราชการท่ีรบัโอนหรอืส่ังบรรจบุคุคลกลับเขารบัราชการน ําตารางเปรยีบเทียบ
ระดับตํ าแหนงและอัตราเงินเดือน ซ่ึงไดดํ าเนินการตามขอ 7.4 เก็บไวในแฟมประวัติของขาราชการ 
ผูนั้น โดยจัดเก็บตามระบบการจัดเก็บเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงและใชประโยชนในการเล่ือนตํ าแหนง
และรบัเงนิเดือนของขาราชการผูนัน้ตอไป ท้ังนี ้ใหสงสํ าเนาตารางดังกลาวไปยังสํ านกังาน ก.พ. พรอมกบั
สํ าเนาคํ าส่ังรับโอนหรือบรรจุกลับเพิ่มเติมจากข้ันตอนท่ีกํ าหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ
สํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.2/ว 14  ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2542  ดวย



ตัวอยางแนวทางการพิจารณารับโอนและบรรจุกลับพนักงานสวนตํ าบล
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู  ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  และ

พนักงานครูเทศบาล  มาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

ตัวอยางที่ 1 กรณีการบรรจุครั้งแรกโดยใชวุฒิท่ีสูงกวาตํ าแหนงท่ีรับโอน

นางสาว ก.  มีวุฒิ ปวส. (เลขานุการ)  บรรจุเปนพนักงานสวนตํ าบลในตํ าแหนง
พนักงานธุรการ 2  ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2539  โดยรับเงินเดือนแรกบรรจุ 5,740 บาท  
(ตามคุณวุฒิ ปวส.) ตอมาไดเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 ของสายงานเดิม   
หากสวนราชการประสงคจะรับโอน นางสาว ก. มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ 
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 3  กส็ามารถดํ าเนนิการไดเพราะในวันท่ีรบัโอน นางสาว ก.
มีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสํ าหรบัตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 3 ท่ีจะรบัโอน เนือ่งจากได
ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2  ครบ 2 ป  สํ าหรบัการเทียบระดับและเงนิเดือน  ใชแนวทางการพิจารณา 
ดังนี้

พนักงานสวนตํ าบล ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ก.พ. 39 2 5,740 2 5,740 - ยอมรบัเงินเดือนทีไ่ดรับการบรรจุคร้ังแรก
- เทียบขั้นเงินเดือนในวันบรรจุเทากับ
วฒุทิีไ่ดรับจริง ซ่ึงแมวาจะสูงกวาวุฒิท่ี
กํ าหนดไวเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
ตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 1   แตเปน
วุฒิที่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
ตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2       
ในระบบราชการพลเรือนสามัญ
จึงนํ ามาเทียบเคียงเพ่ือประโยชนใน
การเลื่อนตํ าแหนงและรับเงินเดือนได
โดยอาจเทียบเคียงกับขาราชการ
พลเรือนสามัญท่ีบรรจุในตํ าแหนง
เจาพนักงานธุรการ 2  โดยใชวุฒิ ปวส.
(เลขานุการ)

7.1
7.2

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2



2

พนักงานสวนตํ าบล ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)
ค ําอธิบาย

แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ต.ค. 39

1 ต.ค. 40
1 ก.พ. 41

1 ส.ค. 41

2

2
3

3

6,020

6,300
6,360

6,360

2

2
3

3

6,020

6,300
6,360

6,360

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป 1 ข้ัน
ตามหลักเกณฑเดียวกันกับขาราชการ
พลเรือนสามัญ

- นางสาว ก. ไดเล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนง
ระดับ 3 และปรับใหไดรับเงินเดือน
ในระดับ ท.3 ข้ัน 6,360 บาท  ซ่ึง
หากเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ท่ีมีวุฒิ ปวส.  และ  ดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับ 2 มาแลว ไมนอยกวา 2 ป
โดยไดรับเงินเดือนในปงบประมาณ
กอนเล่ือนอยูในหลักเกณฑตามหนังสือ
เวียน ว 13/2536  ก็อาจเล่ือนข้ึนดํ ารง
ตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 3 และ
ปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับในอันดับ
ท.3 ข้ัน 6,360 บาท ไดเชนเดียวกัน
เนื่องจากเงินเดือนท่ี นางสาว ก. ไดรับ
อยูเดิมสูงกวาเงินเดือนข้ันต่ํ าของ
ระดับ 3 อยูแลว  จึงตองดูเงินเดือน
ในอันดับ ท.2 ข้ัน 6,300 บาท
ในตารางแนบทายกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 9
(พ.ศ. 2538) วาตรงกับข้ันเงินเดือน
ในขั้นใด ซ่ึงจะตรงกับข้ัน 6,360 บาท

- สวนราชการสามารถรับโอน นางสาว ก.
มาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาที่
ธุรการ 3 ได  โดยอาจถือวาเปน
การยาย นางสาว ก. จากสายงาน
เจาพนักงานธรุการ 3 มาดํ ารงต ําแหนง
เจาหนาทีธ่รุการ 3  ซ่ึงหาก นางสาว ก.
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 3  ก็อาจ
ยายสายงานดังกลาวได

7.5

7.4

7.3
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กรณนีี ้จงึอาจรบัโอน นางสาว ก.  มาบรรจเุปนขาราชการพลเรอืนสามัญและแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 3  โดยก ําหนดใหไดรบัเงนิเดือนในอนัดับ ท. 3 ข้ัน 6,360 บาท  
และอาจเทียบการเปนพนักงานสวนตํ าบล ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2541 ถึงวันกอนรับโอน 
เทากับการดํ ารงตํ าแหนงขาราชการพลเรอืนสามัญในระดับ 3  เพือ่ประโยชนในการเล่ือนข้ึนแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนได

ตัวอยางที่ 2 กรณีการบรรจุครั้งแรกโดยใชวุฒิท่ีต่ํ ากวาตํ าแหนงท่ีรับโอน

นาย ข.  บรรจุเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ในตํ าแหนงเจาพนักงาน 
ธุรการ 2  โดยใชวุฒิ ปวส. (การบัญชี)  ตอมาไดรับวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เพิ่มข้ึน
และเปนผูสอบแขงขันไดในตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3  และทบวงมหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3  หากสวนราชการประสงคจะรับโอน นาย ข. มาบรรจุ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  
ก็สามารถดํ าเนินการได เพราะในวันท่ีจะรับโอน นาย ข. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  ท่ีจะรับโอน และ นาย ข. ไดผานการสอบ
แขงขันในตํ าแหนงนกัวชิาการเงนิและบญัชี 3 สอดคลองตามหลักเกณฑของหนงัสือเวยีน  ว 12/2533  
แลว  สํ าหรบัการเทียบระดับและเงนิเดือน  ใชแนวทางการพิจารณา  ดังนี้

ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ก.ค. 40 2 5,740 2 5,740 - ยอมรบัเงินเดือนทีไ่ดรับการบรรจุคร้ังแรก
- เทยีบขั้นเงินเดือนในวันบรรจุเทากับ
  วุฒิที่ไดรับจริง ซ่ึงแมวาจะต่ํ ากวาวุฒิท่ี
  กํ าหนดไวเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
  ตํ าแหนงเจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน 3
  แตเปนวุฒิที่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
  สํ าหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงิน
  และบัญชี 2  ซ่ึงเปนตํ าแหนงท่ีมีอยูใน
  ระบบราชการพลเรือนสามัญ  จึงนํ ามา
  เทียบเคียง เพือ่ประโยชนในการเล่ือนตํ าแหนง   
  และรบัเงนิเดือนได  โดยอาจเทียบเคียงกบั
  ขาราชการพลเรอืนสามัญท่ีบรรจใุนตํ าแหนง
  เจาพนกังานการเงนิและบญัชี 2 โดยใชวฒิุ
  ปวส. (การบญัชี)

7.1
7.2
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พนักงานสวนตํ าบล ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ต.ค. 40

15 ส.ค. 41

1 ต.ค. 41

1 ก.ค. 42

2

3

3

3

5,740

6,360

6,700

6,700

2

3

3

3

5,740

6,360

6,700

6,700

- ไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน เนื่องจากบรรจุ
     ไมครบ 8 เดือน  อยูในหลักเกณฑ
     เดียวกันกับขาราชการพลเรือนสามัญ
- นาย ข. เปนผูสอบแขงขันไดและ
ไดรับการแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับ 3 ของราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งในระบบราชการ
พลเรือนสามัญ   อาจไดรับแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 ได
ถาขาราชการผูน้ันเปนผูสอบแขงขนัได

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป 1 ข้ัน
ตามหลักเกณฑเดียวกันกับขาราชการ
พลเรือนสามัญ

- สวนราชการสามารถรับโอน นาย ข.
มาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน 3 ได

7.5

7.4.1

7.5

กรณีนี้ จึงอาจรับโอน นาย ข.  มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 ได  โดยกํ าหนดใหไดรับเงินเดือนใน
อันดับ ท. 3  ข้ัน 6,700 บาท  และอาจเทียบการเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ต้ังแต
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2541  ถงึวนักอนรบัโอน  เทากบัการดํ ารงตํ าแหนงขาราชการพลเรอืนสามัญ 
ในระดับ 3  เพื่อประโยชนในการเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนได

โดยผลการสอบแขงขัน
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ตัวอยางที่ 3 กรณีการใชหลักเกณฑการเล่ือนท่ีแตกตางกัน

นาย ค. มีวุฒิ ปวท. (การบัญชี) และบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) บรรจุ 
ครั้งแรกเปนพนักงานสวนตํ าบล  ตํ าแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 2  เม่ือวันท่ี 17 
มีนาคม 2540 โดยไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ ข้ัน 5,740 บาท ซ่ึงเปนเงินเดือนสํ าหรับผูมี 
วุฒิ ปวส. และวุฒิดังกลาวก ําหนดเปนคุณสมบติัเฉพาะสํ าหรบัตํ าแหนงเจาหนาท่ีบรหิารงานการเงนิ
และบัญชี 2  ตอมาไดเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 3   
เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2541  หากสวนราชการประสงคจะรบัโอน นาย ค.  มาบรรจเุปนขาราชการ
พลเรือนสามัญและแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2542   
กส็ามารถดํ าเนนิการไดเพราะคุณสมบติัเฉพาะของ นาย ค.  ณ วนัท่ีจะรบัโอนตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 3 สํ าหรับการเทียบระดับและเงินเดือน ใชแนวทางการ
พิจารณา ดังนี้

พนักงานสวนตํ าบล ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)
ค ําอธิบาย

แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

17 มี.ค. 40

1 ต.ค. 40

2

2

5,740

5,740

2

2

5,740

5,740

- ยอมรบัเงินเดือนทีไ่ดรับการบรรจุคร้ังแรก
โดยถือวาวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
(การบัญชี) เปนวุฒิที่ไมต่ํ ากวา
ปวส. การบัญชี  จึงไดรับเงินเดือน
ข้ัน 5,740 บาท (ตามวฒิุ ปวส.)

- เน่ืองจากในระบบราชการพลเรอืนสามัญ
ไมมีตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
การเงินและบัญชี 2  แต นาย ค.
ไดรับการบรรจุเขาสูสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ 2  โดยอาศยัวฒุปิริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ซึ่งเปน
วฒุิ ที่เทียบไดไมต่ํ ากวาวุฒิ ปวส.
(การบัญชี)  และวุฒิดังกลาวใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2
ซึง่เปนตํ าแหนงทีมี่อยูในระบบราชการ
พลเรือนสามัญ จึงนํ ามาเทยีบเคยีง
เพ่ือประโยชนใน  การเลือ่นตํ าแหนง
และรับเงินเดือนไดโดยอาจเทยีบเคยีง
กับขาราชการพลเรือนสามัญทีบ่รรจุใน
ตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2

-   ไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน เนื่องจากบรรจุ
     ไมครบ 8 เดือน อยูในหลักเกณฑเดียวกนั
     กบัขาราชการพลเรอืนสามัญ ในขณะเปน
     พนักงานสวนตํ าบล

7.1

7.2

7.5
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พนักงานสวนตํ าบล ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

17 มี.ค. 41

1 ต.ค. 41

17 มี.ค. 42

30 มิ.ย. 42

3

3

3

3

6,020

6,360

6,360

6,360

2

2

3

3

5,740

6,020

6,020

6,020

- ขณะเปนพนักงานสวนตํ าบล  นาย ค.
ไดเล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3
และไดรบัการปรบัอตัราเงนิเดือนใหไดรับ
ข้ันต่ํ าของตํ าแหนงระดบั 3  ซึง่หากเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญการเล่ือน
ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 ของ
สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 น้ัน
จะตองดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 เปน
เวลาไมนอยกวา 2 ป  กรณีน้ี นาย ค.
ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 ยงัไมครบ 2 ป
จึงยังไมอาจเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงในระดับ 3 ได

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป 1 ข้ัน ตาม
หลักเกณฑเดียวกันกับขาราชการ
พลเรือนสามัญ

- นาย ค. ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2  มาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  และไดรับเงินเดือนใน
ปงบประมาณกอนเล่ือนอยูในหลักเกณฑ
ตามหนังสือเวียน ก.พ. ว 13/2536

     จึงอาจเล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3
     และปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับข้ันต่ํ า
     ของตํ าแหนงระดับ 3 ได แตเน่ืองจาก
     นาย ค. ไดรับเงินเดือน ขั้นต่ํ าของ
     ระดับ 3 อยูแลว จึงให นาย ค.
     รับเงินเดือนเทาเดิม
- สวนราชการสามารถรับโอน นาย ค.
    มาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงาน
    ธุรการ 3  โดยใหไดรับเงินเดือนใน
    อันดับ ท.3  ข้ัน 6,020 บาท
    โดยอาจถือวาเปนการยายสายงานจาก
    เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3
    มาดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 3

7.4.2

7.5

7.4
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กรณนีี ้  จงึอาจรบัโอน นาย ค.  มาบรรจเุปนขาราชการพลเรอืนสามัญและแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงเจาพนกังานธุรการ 3 โดยก ําหนดใหไดรบัเงนิเดือนในอนัดับ 3  ข้ัน 6,020 บาท
ซ่ึงต่ํ ากวาข้ันท่ีไดรบัอยูเดิม  และใหเทียบการเปนพนกังานสวนตํ าบล  ต้ังแตวนัท่ี 17 มีนาคม 2540
ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2542  และวันท่ี 17 มีนาคม 2542 ถึงวันกอนรับโอน เทากับการดํ ารง
ตํ าแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในระดับ 2 และระดับ 3  เพื่อประโยชนในการเล่ือนข้ึนแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึนได

(เทยีบการดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3  ชากวาในขณะดํ ารงตํ าแหนงพนักงานสวนตํ าบล
และลดอัตราเงินเดือนในวันรับโอนดวย)

ตัวอยางที่ 4 กรณีการใชหลักเกณฑการเล่ือนและปรับอัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกัน
นาย จ. บรรจุครั้งแรกเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ตํ าแหนงเจาหนา

ท่ีพัสดุ 1  รับเงินเดือนในอันดับ 1  ข้ัน 4,700 บาท  เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2539  โดยมีวุฒิ 
ปวช. (การตลาด) ตอมาไดรับวุฒิ ปวส. (การตลาด) เพิ่มข้ึน  เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2540   
ทางมหาวทิยาลัยไดปรบัตํ าแหนง และอตัราเงนิเดือนของ นาย จ. เปนตํ าแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2  
รับเงินเดือน ในอันดับ 2  ข้ัน 5,740 บาท  หากสวนราชการประสงคจะรับโอน นาย จ.  มาบรรจุ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ก็อาจดํ าเนินการได 2 กรณี  ดังนี้

กรณีที ่1 หาก นาย จ. มีอายุราชการต่ํ ากวา 2 ป  สวนราชการอาจรบัโอน นาย จ. มาแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 1  ได  ตามแนวทางการพิจารณา ดังนี้

ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย

ขาราชการ
พลเรือนสามัญ

วัน เดือน ป
ระดับ

เงินเดือน
(บาท) ระดับ

เงินเดือน
(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

3 มิ.ย. 39 1 4,700 1 4,700 - ยอมรบัเงนิเดือนท่ีไดรบัการบรรจคุรัง้แรก
- เทียบข้ันเงินเดือน ตามวุฒิ ปวช.

(การตลาด) ซ่ึงตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ
ท่ีไดรับการบรรจุ

7.1
7.2
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ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท)

ระดับ เงินเดือน
(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ต.ค. 39

31 มี.ค. 40

1

2

4,700

5,740

1

1

4,700

4,700

- ไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน เนื่องจากบรรจุ
   ไมครบ 8 เดือน  อยูในหลักเกณฑ
   เดียวกันกับขาราชการพลเรือนสามัญ
- ขณะเปนขาราชการพลเรือนใน
   มหาวิทยาลัย  นาย จ. มีวุฒิ ปวส.
   (การตลาด) เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนวุฒิท่ี
   ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
   ตํ าแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2
   ทางมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนตํ าแหนง
   เจาหนาที่พัสดุ 1  ที่ นาย จ. ครองอยู
    เปนตํ าแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2
   และแตงต้ัง นาย จ. ใหดํ ารงตํ าแหนง
   เจาพนักงานพัสดุ 2   โดยปรับให
   ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ซึ่งหากเปน
   ขาราชการพลเรอืนสามัญ  การเลือ่นขึน้
   ดํ ารงตํ าแหนง ในระดับ 2  ของสายงาน
   ที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ของผูมีวุฒิ ปวช.
   ผูน้ันจะตองดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1
   มาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
   กรณีนี้ นาย จ. ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1
   ยังไมครบ 2 ป  จึงไมอาจเล่ือนข้ึนแตงต้ัง
   ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 ได
   สํ าหรับการปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับ
   ตามคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้นน้ัน ขาราชการ
   พลเรือนสามัญผูน้ัน จะตองไดรับการ
   แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงที่ใชคุณวุฒิน้ัน
   เปนคณุสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงกอน
   แลวจึงจะสามารถปรับอัตราเงินเดือน
   ใหไดตามคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้นได

7.5

7.4
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ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ต.ค. 40

12 ธ.ค. 40

2

2

6,020

6,020

1

1

4,900

4,900

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป 1 ข้ัน
ตามหลักเกณฑเดียวกันกับขาราชการ

   พลเรือนสามัญ
-  โอนมารบัราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามัญ

(รบัโอนไดในตํ าแหนงเจาหนาท่ีพสัดุ 1)

7.5

กรณีนี้จึงอาจรับโอน นาย จ. มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีพสัดุ 1  โดยก ําหนดใหไดรบัเงนิเดือนในอนัดับ ท. 1  ข้ัน 4,900 บาท  
ซ่ึงต่ํ ากวาข้ันท่ีไดรับอยูเดิม และใหเทียบการเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ต้ังแต 
วนัท่ี 3 มิถนุายน 2539  ถงึวนักอนรบัโอนมาบรรจเุปนขาราชการพลเรือนสามัญ ในระดับ 1   
เพื่อประโยชนในการเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนได

(รับโอนมาในตํ าแหนงระดับต่ํ ากวาเดิม และรับเงินเดือนในขั้นต่ํ ากวาที่ได
รับอยูเดิม)
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กรณีที่ 2 หาก นาย จ. มีอายุราชการเกินกวา 2 ป  สวนราชการอาจรับโอนมาแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 2 ได   เนื่องจากหากอยูในระบบราชการพลเรือนสามัญ
นาย จ. ก็อาจไดรับเล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 แลว ตามแนวทางการพิจารณา ดังนี้

ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)
ค ําอธิบาย

แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

3 มิ.ย. 39

1 ต.ค. 39

31 มี.ค. 40

1

1

2

4,700

4,700

5,740

1

1

1

4,700

4,700

4,700

- ยอมรบัเงนิเดือนท่ีไดรบัการบรรจคุรัง้แรก
- เทียบข้ันเงินเดือนตามวุฒิ ปวช.

(การตลาด)  ซ่ึงตรงคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ ท่ีไดรับ
การบรรจุ

- ไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน เนื่องจากบรรจุ
ไมครบ 8 เดือน  อยูในหลักเกณฑ
เดียวกันกับขาราชการพลเรือนสามัญ

-   ในขณะเปนขาราชการพลเรือนใน
    มหาวิทยาลัย  นาย จ. มีวุฒิ ปวส.
    (การตลาด) เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนวุฒิท่ี
    ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
    ตํ าแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2   ทาง
    มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนตํ าแหนง
    เจาหนาทีพัสดุ 1  ที นาย จ. ครองอยู
     เปนตํ าแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 และ
    แตงต้ัง นาย จ. ใหดํ ารงตํ าแหนง
    เจาพนักงานพัสดุ 2   โดยปรับใหไดรับ
    เงินเดือนตามคุณวุฒิ  ซึ่งหากเปน
    ขาราชการพลเรอืนสามัญ  การเลือ่นขึน้
    ดํ ารงตํ าแหนง ในระดับ 2  ของสายงาน
    ทีเริมตนจากระดับ 1 ของผูมีวุฒิ ปวช.
    ผูนันจะตองดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1
    มาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
    กรณีนี นาย จ. ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1
    ยังไมครบ 2 ป จึงไมอาจเล่ือนข้ึนแตงต้ัง
    ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 ได
    สํ าหรับการปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับ
    ตามคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้นน้ัน ขาราชการ
    พลเรือนสามัญผูน้ัน จะตองไดรับการ
    แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงที่ใชคุณวุฒิน้ัน
     เปนคณุสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงกอน
    แลวจึงจะสามารถปรับอัตราเงินเดือน
    ใหไดตามคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้นได

7.1
7.2

7.5

7.4
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ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)
ค ําอธิบาย

แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ต.ค. 40

3 มิ.ย. 41

3 มิ.ย. 41

1 ต.ค. 41
1 ธ.ค. 41

2

2

2

2
2

6,020

6,020

6,020

6,300
6,300

1

2

2

2
2

4,900

4,900

5,740

6,020
6,020

- เล่ือนข้ันเงนิเดือนประจ ําป 1 ข้ัน ตามหลักเกณฑ
เดียวกันกับขาราชการพลเรือนสามัญ

- นาย จ.  ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1
มาแลวไมนอยกวา 2 ป  จึงอาจเลือ่นขึน้
ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 2 ได  และปรับ
อัตราเงินเดือนใหไดรับขั้นต่ํ าของ
ตํ าแหนงระดับ 2 ได  แตเนื่องจาก
นาย จ. ไดรับเงินเดือนข้ันต่ํ าของ
ระดับ 2 อยูแลว  จึงให นาย จ.
ไดรับเงินเดือนเทาเดิม

- โดยที ่นาย จ. มีวฒุ ิปวส. (การตลาด)
และในขณะที่เปนขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ไดรับการปรับวุฒิใน
ตํ าแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2  เม่ือ
เทยีบเคยีงกับขาราชการพลเรอืนสามัญ
ที่ดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาที่พัสดุ 2 ที่มี
วุฒิ ปวส. (การตลาด) อาจยายไป
ดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2
และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ
ปวส. ได  กรณีของ นาย จ. จึงอาจ
ยายและปรับวุฒิได

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป
- สวนราชการสามารถรับโอน นาย จ.
มาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ี
พัสดุ 2  โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อันดับ ท.2  ข้ัน 6,020 บาท

7.5

7.6

7.5

กรณีนี้  จึงอาจรับโอน นาย จ. มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีพสัดุ 2  โดยก ําหนดใหไดรบัเงนิเดือนในอนัดับ ท.2  ข้ัน 6,020 บาท  
ซ่ึงต่ํ ากวาข้ันท่ีไดรับอยูเดิม และใหเทียบการเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ต้ังแต 
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2541 ถึงวันกอนรับโอนเทากับการดํ ารงตํ าแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในระดับ 2 เพือ่ประโยชนในการเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

(เทยีบการดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2  ชากวาในขณะดํ ารงตํ าแหนงขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย และลดอัตราเงินเดือนในวันรับโอนดวย)
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ตัวอยางที่ 5 กรณีการใชหลักเกณฑการเล่ือนท่ีแตกตางกัน  (ทํ าใหตองลดระดับตํ าแหนง)

นางสาว ช. บรรจุเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ในตํ าแหนงอาจารย 1 
ระดับ 3  โดยใชวฒิุครุศาสตรบณัฑติ  วชิาเอกจติวทิยาและการแนะแนว  ตอมาวันท่ี 1 กรกฎาคม 2543  
ไดรับวุฒิปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาเพิ่มข้ึน กรุงเทพมหานคร
จงึแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงอาจารย 1 ระดับ 4  ตอมาไดเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงอาจารย 1
ระดับ 5  หากสวนราชการประสงคจะรับโอน นางสาว ช. มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
เปนตํ าแหนงในสายงานท่ีกํ าหนดคุณวุฒิเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงไวแตกตางกัน ดังนี้

กรณีที่ 1  รับโอน นางสาว ช มาบรรจุและแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 5 สวนราชการจะรับโอนมาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวไมได เนื่องจาก 
ในวันท่ีจะรับโอน นางสาว ช. มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ี
บรหิารงานท่ัวไป 5   แตอาจรับโอนมาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 ได 
ตามแนวทางการพิจารณา ดังนี้

ขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)
ค ําอธิบาย

แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

20 ธ.ค. 42

1 ก.ค. 43

3

4

6,360

7,780

3

3

6,360

6,360

- บรรจุโดยใชวุฒิครุศาสตรบัณฑิต ซ่ึง
เปนวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 3 ในระบบราชการพลเรอืนสามัญ

- ในขณะเปนขาราชการครกูรงุเทพมหานคร
นางสาว ช. มีวุฒิปริญญาโทการศึกษา
มหาบัณฑิตเพิ่มข้ึน กรุงเทพมหานคร
ไดเล่ือน นางสาว ช. ข้ึนดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับ 4  และปรับอัตราเงินเดือนให
ไดรบัตามคุณวฒิุ ซึง่หากเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญที่มีวุฒิปริญญาโท
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
ตํ าแหนงเพ่ิมขึ้นขณะดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับ 3  จะไดรับการเล่ือนขึ้น
ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 ก็ตอเม่ือ
ขาราชการผูน้ันได ดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับ 3  ครบ 1 ป ตามหลักเกณฑ

     ในหนังสือเวียน ก.พ. ว 1/2537
     แลวจึงปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ   

7.1
และ 7.2

7.4
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ขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 ต.ค. 43

20 ธ.ค. 43

1 เม.ย. 44

1 ต.ค. 44

20 ธ.ค. 44

4

4

4

4

4

8,190

8,190

8,410

8,820

8,820

3

3

3

3

4

6,700

6,700

6,870

7,210

7,380

     กรณีน้ีวุฒิที่ นางสาว ช. ไดรับเพ่ิมขึ้น
     ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
     ตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
     จึงไมอาจใชประโยชนจากหลักเกณฑ
     ของหนังสือเวียนขางตนได
- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป 1 ข้ัน
ตามหลักเกณฑเดียวกันกับขาราชการ
พลเรือนสามัญ

- ในระบบราชการพลเรือนสามัญ        
นางสาว ช.  ไมอาจเล่ือนขึ้นดํ ารง
ตํ าแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป 4 ได
แมจะดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3
ครบ 1 ป  เน่ืองจากวุฒิปริญญาโท
ที่ไดรับเพ่ิมขึ้นเปนวุฒิที่ไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป ณ วันท่ี 1
เมษายน

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป ณ วันท่ี 1
ตุลาคม

- ในระบบราชการพลเรือนสามัญ อาจได
     รบัการเล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนงในระดบั 4
     เนื่องจากดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3
     ครบ 2 ป  และเงินเดือนปงบประมาณ
     กอนเล่ือนอยูในหลักเกณฑตามหนังสือ
     เวียน ก.พ. ว 13/2536  และไดรับ
     การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับใน
     ข้ันต่ํ าของตํ าแหนงระดับ 4

7.5

7.4.2

7.5

7.5

7.4
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ขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท)

ระดับ เงินเดือน
(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 เม.ย. 45

1 เม.ย. 45

30 ส.ค. 45

4

5

5

9,040

9,040

9,040

4

4

4

7,580

7,580

7,580

- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป ณ วันท่ี 1
เมษายน

- ขณะเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
นางสาว ช.  ไดรับอัตราเงินเดือน
เทากับอัตราเงินเดือนข้ันต่ํ าของ
ตํ าแหนง ระดับ 5  จึงไดเล่ือนข้ึน
ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5  ซ่ึงหากเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ นางสาว ช.
ยังคงดํ ารงตํ าแหนงอยูในระดับ 4
จึงไมอาจเล่ือนระดับได

- โอนมารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ (รับโอนไดในตํ าแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4)

7.5

7.4

กรณีนี้ไมอาจรับโอน นางสาว ช. มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ 
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5  เนื่องจากวุฒิปริญญาโทท่ีนางสาว ช.    
ไดรับเพิ่มข้ึนไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4  จึงไมอาจ
นํ ามาปรับวุฒิได  ทํ าใหตองรับโอนมาในตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 โดยใหไดรับ 
เงนิเดือนในอนัดับ ท.4 ข้ัน 7,580 บาท ซ่ึงต่ํ ากวาข้ันท่ีไดรบัอยูเดิม และเทียบการเปนขาราชการครู
กรุงเทพมหานครของ นางสาว ช.  ต้ังแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2542  ถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 2544  
และวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถงึวนักอนรบัโอน เทากบัการดํ ารงตํ าแหนงขาราชการพลเรอืนสามัญ
ในระดับ 3 และระดับ 4 ตามลํ าดับ เพื่อประโยชนในการเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึนได

(รับโอนมาในตํ าแหนงระดับต่ํ ากวาเดิม และรบัเงินเดือนในขัน้ทีต่ํ่ ากวาทีไ่ดรับอยูเดิม)
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กรณีที่ 2 รบัโอน นางสาว ช. มาบรรจุและแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 5
สวนราชการสามารถรับโอนมาแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 4 ได
(แตเม่ือเทียบกับกรณีท่ี 1 แลว  ขาราชการผูนี้จะไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีสูงกวา)
ตามแนวทางการพิจารณา ดังนี้

ขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

20 ธ.ค. 42

1 ก.ค. 43

1 ต.ค. 43

20 ธ.ค. 43

3

4

4

4

6,360

7,780

8,190

8,190

3

3

3

4

6,360

6,360

6,700

7,780

- ยอมรับเงินเดือนท่ีไดรับการบรรจุครั้งแรก
- วุฒิท่ีบรรจุ ตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
   ตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3  ในระบบ
   ราชการพลเรือนสามัญ
- ในขณะเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
   นางสาว ช. มีวุฒิปริญญาโททางการศึกษา
   เพิ่มข้ึน  กรุงเทพมหานครไดเล่ือน
   นางสาว ช. เปนระดับ 4  และปรับ
   เงินเดือนตามวุฒิ  ซึ่งหากเปนขาราชการ
   พลเรือนสามัญที่มีวุฒิปริญญาโท
   ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
   ตํ าแหนงเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ดํ ารง
   ตํ าแหนงระดับ 3 จะไดรับการเลือนขึน
   ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4  ก็ตอเม่ือผูน้ัน
   ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 ครบ 1 ป
    ตามหลักเกณฑในหนังสือเวียน ก.พ.
   ว 1/2537  แลวจึงปรับเงินเดือนให
   ไดรับตามวุฒิปริญญาโท
- เล่ือนข้ันเงินเดือนประจํ าป 1 ข้ัน
   ตามหลักเกณฑเดียวกันกับขาราชการ
   พลเรือนสามัญ
- นางสาว ช. มีวุฒิปริญญาโททางการศึกษา
   และในขณะท่ีเปนขาราชการครูกรุงเทพ-
   มหานครไดเคยเล่ือนเปนระดับ 4 และ
   ปรับเงินเดือนตามวุฒิดังกลาว  และ
   ในระบบราชการพลเรือนสามัญ ผูที่มี
   วุฒิปริญญาโทที่ตรงตามคุณสมบัติ
   เฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ี
   ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 อาจเลื่อนขึ้น
   ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4 ได เม่ือดํ ารง
   ตํ าแหนงในระดับ 3  ครบ 1 ป แลวจึง
   ปรับเงินเดือนใหไดรับตรงตามวุฒิ
   ปริญญาโทน้ัน

7.1
7.2

7.4

7.5

7.4.1 และ
7.6
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ขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร

ขาราชการ
พลเรือนสามัญวัน เดือน ป

ระดับ เงินเดือน
(บาท) ระดับ เงินเดือน

(บาท)

ค ําอธิบาย
แนวทางการ
พิจารณา
ตามขอ

1 เม.ย. 44
1 ต.ค. 44
1 เม.ย. 45
1 เม.ย. 45

30 ส.ค. 45

4
4
4
5

5

8,410
8,820
9,040
9,040

9,040

4
4
4
4

4

7,980
8,190
8,410
8,410

8,410

- เล่ือนข้ันเงนิเดือนประจ ําป วนัท่ี 1 เมษายน
- เล่ือนข้ันเงนิเดือนประจ ําป วนัท่ี 1 ตุลาคม
- เล่ือนข้ันเงนิเดือนประจ ําป วนัท่ี 1 เมษายน
- ขณะเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
   นางสาว ช. ไดรับเงินเดือนเทากับอัตรา
   เงินเดือนข้ันต่ํ าของตํ าแหนงระดับ 5
   จึงไดรับเล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5
   แตในระบบราชการพลเรือนสามัญ
   การเลื่อนขึ้นดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5
   จะตองดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือ
   ที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
   2 ป ดวย  กรณีนางสาว ช. จึงไมอาจ
   เล่ือนระดับ 5 เพราะดํ ารงตํ าแหนงใน
   ระดับ 4 (นับจาก 20 ธ.ค. 43)
   ไมครบ 2 ป  จึงยังคงดํ ารงตํ าแหนง
   ในระดับ 4
- โอนมารับราชการเปนขาราชการ
   พลเรือนสามัญ และแตงต้ังใหดํ ารง
   ตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 4

7.5
7.5
7.5
7.4

กรณีนี้ไมอาจรับโอน นางสาว ช. มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และ
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 5  เนื่องจาก นางสาว ช. มีระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับ 4 ไมครบ 2 ป  ทํ าใหตองรับโอนมาไดในตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 4  โดยใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.4  ข้ัน 8,410 บาท  ซ่ึงเปนระดับตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนต่ํ ากวาเดิม  
และเทียบการเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานครของ นางสาว ช.  ต้ังแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2542  
ถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 2543  และวันท่ี 20 ธันวาคม 2543  ถึงวันกอนรับโอนเทากับการดํ ารง
ตํ าแหนงขาราชการพลเรอืนสามัญในระดับ 3 และระดับ 4 ตามลํ าดับ เพือ่ประโยชนในการเล่ือนข้ึน
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนได

(รับโอนในตํ าแหนงระดับต่ํ ากวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ต่ํ ากวาที่ไดรับ
อยูเดิม)



          การพิจารณารับโอนตามมา

ชื่อ ���������������������������
ขอโอน/บรรจุกลับ  ตํ าแหนง �����������
คุณสมบัติ        ❍   ตรง         ❍   ไมตรง  

        ตารางเปรียบเทียบร

ขาราชการ�����������วัน เดือน ป
ระดับ อัตราเงินเดือ

สรุปผล    ❍   อนุมัติใหรับโอน/บรรจุกลับ  ระ
         เทียบการดํ ารงตํ าแหนง �����
         และ  ต้ังแต ������������
         ตํ าแหนง ��������������
   ❍   ไมอนุมัติ เพราะ ���������
         ��������������������

(แบบนี้อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมข
ตัวอยาง
ตรา 61  และบรรจุกลับตามมาตรา 66

��...  วุฒิ ����������������������������
���������������������������������..

     ตามตํ าแหนงท่ีขอโอน/บรรจุกลับ

ะดับตํ าแหนงและอัตราเงินเดือน

��. ขาราชการพลเรือนสามัญ
น ระดับ อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

ดับ ��.   รับเงินเดือนอันดับ ท. ������������������..
������������ ต้ังแต ���������..ถึง ����������.
��  ถึง ��������������������.  เทากับการดํ ารง
����������.  ในระดับ ����..
���������������������������������������..
���������������������������������������.
องการใชหรือการเปรียบเทียบในแตละกรณี)

ส่ิงท่ีสงมาดวย 3
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