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ค าน า 
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเกี่ยวกับการโอน การย้าย การขอบรรจุกลับ  สปค. ฉบับนี้                
เป็นคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการโอน การย้าย การขอบรรจุกลับของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือ การปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานในการถ่ายทอดกระบวนการท างานให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด ลดข้อผิดพลาดและลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นระบบหรือต้องใช้เวลาในการหาทางเลือกตัดสินใจการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบเดียวกัน 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดในคู่มือฉบับนี้ 
เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนการเกี่ยวกับการโอน การย้าย บรรจุกลับ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป  
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้  
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเกี่ยวกับการโอน การย้าย การบรรจุกลับเข้ารับราชการ ฉบับนี้               
เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการโอน การย้าย และการบรรจุกลับเข้ารับราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม และครอบคลุมตั้งแต่การรับค าร้อง การตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบต าแหน่งว่าง การจัดท าหนังสือ
โต้ตอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดท าค าสั่ง การแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
และการแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพ่ือทราบ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลลงใน ก.พ. 7 และฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

3. ค าจ ากัดความ 
 การแต่งตั้ง หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
 การโอน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงหรือกรมอ่ืน มาด ารงต าแหน่งในส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรั ฐมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน              
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้  
 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การบรรจุบุคคลที่เคยรับราชการในส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งได้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการใหม่ 
 อักษรย่อ 
 สปค. หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 กบท. หมายถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้บริหารกระทรวง (ปลัดกระทรวง/ 
รองปลัดกระทรวง(ด้านอ านวยการ)/ 
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย) 

- อนุมัตแิละลงนามในค าสั่งรับโอน ย้าย บรรจุกลับเข้ารับราชการ  

ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร
บุคคล สปค. 

- ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูล
บุคคล   ในกระบวนการเกี่ยวกับการโอน การย้าย บรรจุกลับ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

เจ้าหน้าทีฝ่่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
และข้อมูลบุคคล 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สปค. 

- รับค าขอโอน ขอย้าย และขอบรรจุกลับ เข้ารับราชการ                       
จากหน่วยงานหรือข้าราชการผู้ประสงค์จะขอโอน ขอย้าย และ
ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน 

- ตรวจสอบต าแหน่งว่าง คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์ 
- ด าเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอน การย้าย และ                

การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ทุกขั้นตอน 
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5. Work Flow กระบวนงาน 

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการเกี่ยวกับการโอน การย้าย การขอบรรจุกลับ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ :  การด าเนินการโอน การย้าย บรรจุกลับมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่โอน ย้าย บรรจุกลับได้ถูกต้องและทันเวลา 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
1) หน่วยงานเจ้าของต าแหน่ง ผู้ขอโอน ผู้ขอย้าย                  

ผู้ขอบรรจุกลับ ส่งค าขอ หรือยื่นค าขอฯ 
 
 

 1  วัน - หน่วยงานเจ้าของต าแหน่ง                  
ผู้ ข อ โ อ น  ผู้ ข อ ย้ า ย                 
ผู้ขอบรรจุกลับ 

2) 2.1) รับเรื่อง 
2.2 ) ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน 
2.3 ) ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 

 

 1 วัน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

 

3) จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีต าแหน่งว่างพิจารณา 
 
 
 

 1 - 3  
วัน 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

4) ท าหนังสือทาบทามการโอน (กรณีการโอน) 
 

 1 - 7 
วัน 

 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

5)  จัดท าค าสั่งรับโอน ย้าย บรรจุกลับ  1 วัน - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

6) เสนอ ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ รปค. อร. 
อนุมัติและลงนาม 

 1-7 วัน - ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 
(รปค. อร) 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

7) 7.1) ส่งค าสั่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.2) บันทึกลงใน ก.พ. 7 / DPIS 
 
 

 1-3วัน - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่งค าขอ หรือ   
ยื่นค าขอ 

ท าหนงัสือทาบทาม 

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ส่งค าสัง่ไปหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ท าค าสั่งรับโอน 
ย้าย บรรจุกลบั 

หน่วยงานที่มี
ต าแหน่งว่าง
พิจารณา 

ไม่ขัดข้อง 

ขัดข้อง 

 ผู้บริหารที่ได้รบัมอบอ านาจ 
(รปค. อร.) พจิารณาอนุมัต ิ

และลงนาม 

อนุมัติ 
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6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการเกี่ยวกับการโอน การย้าย การขอบรรจุกลับ  ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม             
ฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

6.1 การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน 
6.1.1 รับค าขอโอนจากข้าราชการ 

ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับค าขอโอนและ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน 

6.1.2 ตรวจสอบต าแหน่งว่าง (ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ สังกัดส านัก/กอง/ศูนย์) ตรวจคุณสมบัติ
คุณสมบัติ  

6.1.3 เสนอหนังสือทาบทามการโอนให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามถึงหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการ 
 ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าหนังสือ

ทาบทามการโอนให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามแหละส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์ขอโอน 
6.1.4 รับหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการโอนจากต้นสังกัดผู้ขอโอน 
6.1.5 จัดท าค าสั่งรับโอนเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามในค าสั่ง 
6.1.6 ด าเนินการจัดส่งค าสั่งรับโอนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
6.1.7 ต้นสังกัดของผู้ขอโอนมีค าสั่งให้โอน และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้ของโอนให้ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
6.1.8 แจ้งผู้ขอโอนให้มารายงานตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดใหม ่และจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

เพ่ือใช้ส าหรับการบันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
6.1.9 บันทึกค าสั่งให้โอนและรับโอนลงใน ก.พ. 7 และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับกรม (DPIS) 
6.1.10 ส่งส าเนาค าสั่งให้โอน-รับโอนให้ กองบริหารงานคลัง ส านักต้นสังกัด กรมบัญชีกลาง 

ส านักงาน ก.พ. (กรณีรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น ต้องส่ง ก.พ. 7 ให้ส านักงาน ก.พ. ด้วย) เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป และแจ้งเวียนค าสั่งหน่วยงานในสังกัด สปค. ทราบ 

6.2 การย้ายข้าราชการ 
6.2.1 รับค าขอจากส านัก/กอง/ศูนย์ หรือข้าราชการที่ประสงค์จะย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง  
 ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับค าขอย้าย

สับเปลี่ยนต าแหน่งจากส านัก/กอง/ศูนย์ หรือข้าราชการ หรือข้าราชการผู้ประสงค์ย้ายต าแหน่ง พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

6.2.2 ตรวจสอบต าแหน่งว่างและคุณสมบัติของข้าราชการ  
6.2.3 ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากร ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 

และคุณสมบัติของข้าราชการ กรณีมีต าแหน่งว่างและข้าราชการมีคุณสมบัติเหมาะสมให้จัดท าบันทึกและ             
ยกร่างค าสั่งเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นชอบและลงนามในค าสั่งย้ายข้าราชการ กรณีไม่มีต าแหน่งว่างหรือ
คุณสมบัติของข้าราชการไม่เหมาะสมให้จัดท าหนังสือแจ้งส านัก/กอง/ศูนย์ หรือข้าราชการผู้ประสงค์ย้ายทราบ 

6.2.4 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในค าสั่งย้ายข้าราชการ กรณีผู้มีอ านาจ 
ไม่เห็นชอบให้จัดท าหนังสือแจ้งส านัก/กอง/ศูนย์ หรือข้าราชการผู้ประสงค์ย้ายทราบ 

6.2.5 จัดส่งส าเนาค าสั่งให้ ส านักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง กองบริหารงานคลังเพ่ือด าเนินการต่อไป  
และแจ้งเวียนค าสั่งให้หน่วยงานในสังกัด สปค. ทราบ 

6.2.6 บันทึกค าสั่งย้ายลงใน ก.พ. 7 และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
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6.3 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
6.3.1 รับค าขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากร ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของค าขอบรรจุกลับและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งตรวจคุณสมบัติผู้ขอบรรจุกลับว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือไม่ 

6.3.2 ตรวจสอบต าแหน่งว่าง (ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี สังกัดส านัก/กอง/ศูนย์) 
6.3.3 จัดท าหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐาน เสนอหน่วยงานเจ้าของต าแหน่งพิจารณาว่าขัดข้อง

หรือไม่ที่จะรับบุคคลบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
6.3.4 กรณีหน่วยงานเจ้าของต าแหน่งไม่ขัดข้อง ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล               

กองบริหารทรัพยากร จัดท าค าสั่งให้บุคคลกลับเข้ารับราชการ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นชอบและลงนามใน
ค าสั่ง  

6.3.5 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ขอกลับเข้ารับราชการทราบ จัดส่งส าเนาค าสั่งให้ ส านักงาน ก.พ. 
กรมบัญชีกลาง กองบริหารงานคลังเพ่ือด าเนินการต่อไป และแจ้งเวียนค าสั่งให้หน่วยงานในสังกัด สปค. ทราบ 

6.3.6 บันทึก ก.พ. 7 และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 

ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ขั้นตอนการท างาน 

(Work Flow) 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
1  1  วัน หน่วยงานเจ้าของต าแหน่ง             

ผู้ ข อ โ อ น  ผู้ ข อ ย้ า ย                  
ผู้ขอบรรจุกลับ ส่งค าขอ หรือ
ยื่นค าขอฯ 

ไ ด้ รั บ เ อ ก ส า ร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

- หน่ วย งาน เ จ้ า ขอ ง
ต า แ ห น่ ง ผู้ ข อ โ อ น            
ผู้ขอย้าย ผู้ขอบรรจุ
กลับ 

2  1 วัน รับเรื่อง 
- ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ 

เอกสาร หลักฐาน 
- ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 

ด าเนินการภายใน
เวลาที่ก าหนดและ
ข้อมูลครบถ้วน 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

 

3  1 - 3  
วัน 

จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
ต าแหน่งว่างพิจารณา 
 
 

หน่ ว ย งานตอบ
ก ลั บ ภ า ย ใ น
ก าหนดเวลา 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

4  1 - 7 
วัน 

 

ท าหนังสือทาบทามการโอน 
 

หนังสือทาบทามมี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
สมบูรณ์ 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

5  1 วัน จัดท าค าสั่งรับโอน ย้าย บรรจุ
กลับ 

ค าสั่งรับโอน ย้าย 
บรรจุกลับถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

6  1-7 วัน เสนอ ผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจ (รปค. อร.) พิจารณา
อนุมัติและลงนามในค าสั่งฯ 

ผู้บริหารที่ ได้รับ
มอบอ านาจ รปค. 
อ ร . อ นุ มั ติ แ ล ะ          
ลงนามในค าสั่งฯ 

- ผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจ (รปค. อร) 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

7  1-3วัน ส่ ง ค า สั่ ง ไ ป ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง และบันทึกค าสั่ง              
ลงใน ก.พ. 7 และฐานข้อมูล 
DPIS 
 

ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
ฐ า น ข้ อ มู ล ใ น       
ก.พ. 7 และDPIS 
เป็นปัจจุบัน 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งค าขอ หรือ   
ยื่นค าขอ 

ท าหนงัสือทาบทาม 

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ส่งค าสัง่ไปหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ท าค าสั่งรับโอน 
ย้าย บรรจุกลบั 

หน่วยงานที่มี
ต าแหน่งว่าง
พิจารณา 

ไม่ขัดข้อง 

ขัดข้อง 

 ผู้บริหารที่ได้รบัมอบอ านาจ 
(รปค. อร.) พจิารณาอนุมัต ิ

และลงนาม 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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 8. ระบบติดตามประเมินผล 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนการเกี่ยวกับการโอน การย้าย                 
การขอบรรจุกลับ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

9. เอกสารอ้างอิง 
9.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 
9.2  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 
9.3  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 
9.4  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
10.1 แบบค าร้องขอโอน 
10.2 แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
แบบส ารวจแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ 
แบบฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมฯ 
แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ 
แบบฟอร์มการจัดท ารายงานการประชุมฯ 
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ภาคผนวก 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง  
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กฎระเบียบ/ค าสั่ง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 
2.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 
3.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 
4.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

1. แบบค าร้องขอโอน 
2. แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
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ภาคผนวก 3 รายชื่อผู้จัดท า 
 

รายช่ือคณะผู้จัดท า 

1. นายวิโรจน์  หาญส าฤทธิ์ผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    หัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล 
    กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่ิมน้อย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล   
    กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. นางสาวพิศมัย  ภัทรชัยโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    กลุ่มแผนงานและพัฒนาระบบ 

     กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 


