
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
 

แนวทางการด าเนินการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง 

 
การให้โอน 

1. ผู้ขอโอนไปยื่นเรื่องที่กรมหรือส่วนราชการในสังกัดกรมนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะขอโอนไป  
2. ส่วนราชการที่จะรับโอนจัดท าหนังสือสอบถามความเห็นและข้อมูลการโอนไปยังจังหวัดต้นสังกัด 

ของผู้ขอโอนลงนามโดยปลัดกระทรวง หรืออธิบดีกรม หรือผู้ที่ ได้รับมอบอ านาจลงนาม 
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 

3. จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอนตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดโดยเคร่งครัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

 3.1 กรณีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ฯ ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับราชการของผู้ขอโอนส่งไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือที่กรมทาบทามมาให้ด้วย (เอกสารแนบ ๑) 

 3.2 กรณีมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑฯ์ หรือไม่ให้โอน ให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการที่จะรับโอนทราบ
ว่า “ไม่อาจให้โอนได้” พร้อมระบุเหตุผล (เอกสารแนบ ๒) 

๔. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอนและเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอนุมัติให้โอนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ  
และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส หรือเห็นชอบให้โอนข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ พร้อมลงนามหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ/เห็นชอบให้โอน 
และรายละเอียดเกี่ยวกับการรับราชการของผู้ขอโอน ส่งไปยังส่วนราชการที่จะรับโอน  

๕. กรมหรือส่วนราชการที่จะรับโอนจัดท าค าสั่งรับโอน ส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ก่อนวันที่ค าสั่งรับโอนมีผลไม่น้อยกว่า 30 วัน  

6. เมื่อได้รับค าสั่งรับโอน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดท าค าสั่งให้โอน และแจ้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  

7. เมื่อจังหวัดได้รับค าสั่งให้โอนแล้วต้องด าเนินการ ดังนี ้
    7.1 ส่งตัวผู้ขอโอนไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการที่รับโอนโดยตรง หรือหน่วยงาน

ที่รับโอนระบุ พร้อมให้น าเอกสารต่างๆ ไปรายงานตัว ดังนี้ 
   7.1.1 ส าเนาค าสั่งให้โอน 
  7.1.2 หนังสือส าคัญการโอนอัตราและจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 1)  
          7.1.3 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างอื่น (ถ้ามี)   
          7.1.4 แบบสรุปวันลาทุกประเภท  
          7.1.5 เอกสารอื่นๆ ตามที่ส่วนราชการรับโอนขอข้อมูล 
 7.2 ส่ง ก.พ.7 และแฟ้มประวัติ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งให้กรมที่รับโอนต่อไป  
  7.3 เมื่อจังหวัดสั่งให้ข้าราชการผู้ขอโอนเดินทางไปแล้วเมื่อใด ให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทราบ  
การรบัโอน... 
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การรบัโอน  
 1. ผู้ขอโอนยื่นเรื่องที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกลุ่มงาน

ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หรือส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอน
สอบถามส่วนราชการที่จะขอโอน (จังหวัด) โดยแนบเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอโอน ดังนี้ 

  1.1 ใบขอโอน (ตามเอกสารแนบ ๓) 
  1.2 หลักฐานประกอบการขอโอน 

  - ส าเนาวุฒิการศึกษา/วุฒิบัตรฯ ที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  - ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า ใบเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล (ถ้ามี)   
  - ส าเนา ก.พ.7 

  1.3 หลักฐานประกอบเหตุผลการขอโอน  
- กรณีขอโอนติดตามคู่สมรส ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าคู่สมรสมีภูมิล าเนา หรือปฏิบัติงาน 
 อยู่ในจังหวัดที่ขอโอนไป     
- กรณีขอโอนกลับภูมิล าเนาเดิม ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านภูมิล าเนาเดิม 
- กรณีขอโอนเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือบุตร ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา  

หรือบุตร และใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่บิดา มารดา หรือบุตร มีโรคประจ าตัว 
 2. ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 ด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 ตรวจสอบต าแหน่งว่าง และขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง โดยต้องได้รับอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่าง
จากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเขตสุขภาพแล้วแต่กรณี พร้อมให้บันทึกค าขอ 
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ตามที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

  2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน  
   2.2.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด  
        2.2.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือระดบัช านาญการพเิศษ  

ตรวจสอบดังนี ้
            1) คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 
            2) การจัดกลุ่มต าแหน่ง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/119  
  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

  - กรณีจัดอยู่ในกลุม่ต าแหน่งเดียวกัน ให้ด าเนินการตามข้อ 3.3 ต่อไป  
  
 

- กรณี.... 
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- กรณีที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน ให้ด าเนินการนับระยะเวลาเกื้อกูล 
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0208.10/ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  

        2.2.3  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ตรวจสอบดังนี้ 
          1) คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 
  2) การจัดกลุ่มต าแหน่ง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/119  
  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

   - กรณีจัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน ให้ด าเนินการตามข้อ 3.3 ต่อไป 
  - กรณีที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน ให้ด าเนินการจัดท าผลงานประเมิน 

เพื่อโอนและนับระยะเวลาเกื้อกูลกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.033/ว 39 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 

  2.3 เมื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป พิจารณาดังนี ้
   ๒.๓.๑ รับโอน ให้จัดท าหนังสือสอบถามความเห็นต้นสังกัดของผู้ขอโอน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ลงนามหนังสือ ถึงกรมต้นสังกัด 
  - กรณีไม่ต้องนับระยะเวลาเกื้อกูล (ตามเอกสารแนบ ๔) 
  - กรณีต้องนับระยะเวลาเกื้อกูล (ตามเอกสารแนบ ๔.๑ หรือ ๔.๒) 
   ๒.๓.๒  ไม่รับโอน ให้จัดท าหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดถึงส่วนราชการต้นสังกัด  

(ตามเอกสารแนบ ๕) 
 3. ให้กรมส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปให้จังหวัดที่รับโอน 
 4. กรณีกรมพิจารณาให้โอน ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการ

จังหวัดถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหลักฐานประกอบการขอโอน พร้อมหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาของกรมต้นสังกัด ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ 6) 

   4.1 หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
   4.2 ส าเนาหนังสืออนุมัติให้ใช้ต าแหน่ง (ถ้ามี) กรณี เขต/สป. อนุมัติให้ใช้แล้ว 
   4.3 ใบขอโอน (ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด) 
   4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   4.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   4.6 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ) (ถ้ามี) 
   4.7 ส าเนาใบทะเบียนสมรส /ใบหย่า (ถ้ามี) 
   4.8 ส าเนา ก.พ. 7 (กรณีไม่ได้ระบุค าสั่งให้ข้าราชการรบัราชการต่อไป (พ้นทดลอง) ให้แนบส าเนา  
           ค าสั่งดังกล่าวด้วย) 
   4.9 ส าเนาวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และใบระเบียนการศึกษา) 
 

4.10 ส าเนา... 
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   4.10 ส าเนาวุฒิบัตรฯ/หนังสืออนุมัติฯ กรณีนายแพทย์โอนมา โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล

ทั่วไป 
   4.11 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)    
   4.12 มติคณะกรรมการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล (ถ้ามี) 
   4.13 เอกสารประกอบเหตุผลการขอโอน 
   4.14 ผลการคัดเลือก ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  
   4.15 ประกาศผลการคัดเลอืก ตามหนังสอืส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ที่ สธ 0208.10/ว 246 

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (ถ้ามี) 
 5. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารของผู้ขอโอน เสนอปลัดกระทรวง

สาธารณสุขอนุมัติ/เห็นชอบการรับโอน และจัดท าค าสั่งรับโอน (ตามรอบการโอนที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด) พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6. กรมจัดท าค าสั่งให้โอน และด าเนินการดังนี้  
      6.1 ส่งตัวผู้ขอโอนไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด พร้อมให้น าเอกสารต่างๆ ไปรายงานตัว ดังนี้ 
6.1.1 ส าเนาค าสั่งให้โอน  
6.1.2 หนังสือส าคัญการโอนอัตราและจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 1)  
6.1.3 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างอื่น (ถ้ามี)   
6.1.4 แบบสรุปวันลาทุกประเภท  
6.1.5 เอกสารอื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการรับโอนขอข้อมูล 

       6.2 ส่งส าเนาค าสั่งให้โอน ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติ ไปให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 7. เมื่อผู้ขอโอนได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่รับโอนแล้ว จังหวัดแจ้งให้

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดวัน... 
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ก าหนดวันท่ีให้โอนและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง 

 
ส่งเรื่องโอนใหส้ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์) ภายในวันที่ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุมัติ/เหน็ชอบ ให้โอนหรอืรบัโอน 

3๐ พฤศจิกายน 1 กุมภาพันธ์ 

๓๑ มกราคม 2 เมษายน 

๓๑ มีนาคม 1 มิถุนายน 

3๑ พฤษภาคม 1 สิงหาคม 

3๑ กรกฎาคม 2 ตุลาคม 

3๐ กันยายน 1 ธันวาคม 

 
หมายเหตุ  * กรณีต้องนับระยะเวลาเกื้อกลู หรอืสง่ผลงานประเมินฯ เมือ่ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์
                ที่ส่วนราชการก าหนดครบแล้ว จะพจิารณาใหโ้อน/รับโอน ตามก าหนดวันที่ดงักล่าวข้างต้น 
 
 



ไม่ให้โอน 

คุณสมบัติครบ 

ขั้นตอนการด าเนนิการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกดัส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง 

ขั้นตอนการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ผู้ขอโอนไปยื่นเรื่อง 
ที่กรม/ส่วนราชการทีจ่ะขอโอน 

กรม/ส่วนราชการท่ีรับโอน 

จัดท าหนงัสอืสอบถามความเห็นและข้อมูล
การโอนไปยงัจงัหวัดต้นสงักัดของผู้ขอโอน 

จังหวัดต้นสังกัด 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน 

ตามหลกัเกณฑท์ี่ สป.ก าหนด 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จัดท าค าสัง่ให้โอน และแจ้งกรมที่รบัโอน 

และจงัหวัดต้นสงักัดของผู้ขอโอน 

กรมท่ีรับโอน 

จัดท าค าสั่งรบัโอน 
 

เสนอ ผวจ.ลงนามหนังสือแจง้ผลการพิจารณา 
และรายละเอียดของผู้ขอโอน พรอ้มส าเนา
หนังสือที่กรมทาบทาม ไปให้ สป.สธ. 

เสนอ ผวจ.ลงนามหนังสือแจง้ผลการพิจารณา 
ส่งไปยงักรม/ส่วนราชการทีจ่ะรับโอน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน 
- เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
อนุมัติหรือเห็นชอบให้โอน ลงนามหนงัสอื 
แจ้งวันที่ให้โอน (ตามรอบการโอน)  
และรายละเอียดของผู้ขอโอนส่งไปยงั 
กรมทีจ่ะรับโอน  

แจ้งผลการพิจารณา 

คุณสมบัติไม่ครบ คุณสมบัติไม่ครบ 

ค าสั่งรับโอน ค าสั่งให้โอน 

ค าสั่งให้โอน 

จังหวัดต้นสังกัด 
- แจ้งผู้ขอโอนมอบหมายหน้าที่การงาน 
- ส่งตัวผู้ขอโอน พร้อมน าส าเนาค าสั่งให้โอน หนงัสอืส าคัญ 
  การโอนอัตราและจ่ายเงินเดอืนครั้งสุดท้าย (แบบ 1)                     
  และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างอื่น (ถ้ามี) ฯลฯ  
  ไปรายงานตัวส่วนราชการทีร่ับโอน 
- จัดส่ง ก.พ.7 และแฟม้ประวัติ ให้ สป. เพื่อส่งใหก้รมต่อไป  
- แจ้งวันเดินทางของผู้ขอโอนให้ สป.ทราบ  

ยินดีใหโ้อน 



ยินดีรับโอน 

ไม่รับโอน 
(แจ้งผลการพิจารณา) 

ไม่รับโอน 
(แจ้งผลการพิจารณา) 

ขั้นตอนการรบัโอนข้าราชการพลเรอืนสามัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอโอนย่ืนเรื่อง 
ที่ สสจ./รพศ./รพท. 

จังหวัดท่ีรับโอน 
- ตรวจสอบเอกสารการขอโอน 
- ตรวจสอบต าแหนง่ว่างและขออนุมัติใช้ต าแหน่ง 
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน  
  * กรณีไม่ได้จัดกลุ่มต าแหนง่ไว้  ให้ด าเนินการนับระยะเวลาเกื้อกลูกบัต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง  

 

กรมต้นสังกัดของผู้ขอโอน 
ส่วนราชการต้นสังกัดท าหนงัสือสอบถาม 

ไปจังหวัดที่ขอโอน 
 

จังหวัดท่ีรับโอน 
ท าหนังสือทาบทามการรับโอน 

ไปยังต้นสงักัดของผู้ขอโอน 

กรมต้นสังกัดของผู้ขอโอน 
ท าหนังสือแจง้ผลการพจิารณา 

ไปยังจงัหวัดทีจ่ะรบัโอน 

รวบรวมเอกสาร 
พร้อมใบขอโอนส่งให้ สป.สธ. 

 

กรมต้นสงักัดของผู้ขอโอน 
จัดท าค าสัง่ใหโ้อน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ขอโอน  
- ตรวจสอบการขอใช้ต าแหน่งว่าง  
- จัดท าค าสั่งรับโอน (ตามรอบการโอน)  
- แจ้งกรมต้นสังกัดของผู้ขอโอนและจังหวัดที่รับโอน 
 

ยินดีใหโ้อน 

แจ้งผลการพิจารณา 

หนังสือทาบทาม 

จังหวัดท่ีรับโอน 
ผู้ขอโอนได้มารายงานตัว 

ในต าแหน่งที่รบัโอนแล้ว 

ให้แจ้ง สป. ทราบ 
 

ค าส่ังรับโอน 

ค าสั่งรับโอน ค าสั่งให้โอน 

- แจ้งผู้ขอโอนมอบหมายหน้าที่การงาน 

- ส่งตัวผู้ขอโอน พร้อมน าส าเนาค าสั่งให้โอน หนงัสอืส าคัญ   
  การโอนอัตราและจ่ายเงินเดอืนครั้งสุดท้าย (แบบ 1) 
 และหลกัฐาน การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างอื่น (ถ้ามี)  
  ไปรายงานตัวทาง สสจ./รพศ./รพท. ทีร่ับโอนโดยตรง   
- ส่งส าเนาค าสั่งใหโ้อน ก.พ. 7 และแฟม้ประวัติ ไปให้ สป. 
 


