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ด่วนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐o ๙ /ว w\aaA>

รฯ9 พฤษภาคม ๒๔๖๕
เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต
อา้งถงึ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนน 

ในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี รทอ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยใหใ้ฃบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป 
ความแจง้แลว้ น้ัน

สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพจิารณาแลว้ เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จงึกำหนด ตงันี้

๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนกัเรยีน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญพ่เิศษ ตงันี้

ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ่
ขนาดใหญพ่เิศษ

มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่

๑๑๙ คนลงมา 
๑๒๐ - ๗๑๙ คน 
๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน 
๑,๖๘๐ คนขึนไป

ทัง้นี ้การยา้ยประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ใหใ้ช้ขอ้มูลจำนวนนกัเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มถินุายน ๒๔๖๔ 
และใชข้อ้มลูจำนวนนกัเรยีนตงักลา่วไปตลอดการยา้ยประจำปี

๒. รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพ
ของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(การยา้ยกรณปีกต)ิ ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

๓. สถานศึกษาท่ีต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณเีพ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๒ การยา้ยผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทีม่สีภาพความยากสำบากในการจดัการศกึษา ข้อ ๑ สถานศกึษา 
ท ีจ่ะใชร้บัยา้ยขอ้๑ .๑ เป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีสูง ในถิน่ทรุกนัดารพืน้ทีเ่กาะพืน้ทีเ่สีย่งภยัหรอืชายแดน 
ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกำหนดโดยสำนกันโยบายและแผนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหรือ 
ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และหรือ

/ประกาศ...
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- ๒ -

ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง แกไขรายซ่ือสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กำหนดสำนกังานในพืน้ทีพ่ เิศษเพ ิม่เตมิ ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
และหรือประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขายแดนภาคใต ้ เปน็สำนกังาน 
ในพืน้ทีพ่เิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายซือ่สถานศกึษาดงักลา่วไตท้ี ่
h ttpy /personnelobec.go .th  และ www.cgd.go.th

อน่ึง กรณทีีส่ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิารณาเหน็วา่ตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ในสถานศกึษาใดเปน็พ เิศษ สามารถดำเนนิการไดต้ามหลกัเกณ ฑ แ์ละวธิกีารยา้ยกรณ เีพ ือ่ประโยขน ์
ของทางราขการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพ ือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๑ การยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทัว่ไป ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการ

ขอแสดงความเนบถือ0»
(ผายอํพพร พิผะสำ)\

*n3rrvj«iusnv3Mmiภา'*̂ r'tri’uwu31*

สำนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๑ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒
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ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เร่ือง รายละเอยีดตวัซีวั้ดและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศักยภาพของผูป้ระสงคข์อย้าย 

ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕:๖๕:

ตามท ี ่ ก .ค .ศ . ก ำห น ด ห ล กั เก ณ ฑ แ์ ล ะวธิ กี ารย า้ยผ ูบ้ รหิ ารส ถ าน ศ กึ ษ า สงักดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
โดยใหใ้ชบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป และประกาศสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบ 
การประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณ ะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การย้ายกรณปีกต)ิ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
กำหนดใหใ้ชต้ั้งแตวั่นที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๔ น้ัน

เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึกำหนด 
รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย 
ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน (การยา้ยกรณ ปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

ทัง้นี ้ ต้ังแต่วันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๖

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

> 1

(พายอํน่พร พ๊พระฝฯ)
■ m 3 t r v J w w s T m w r m r v ท * พ น พ ื้« 3 ใ »
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รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดว้ย ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ลงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดรายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิ 
ตกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังน้ัน สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จงึกำหนดรายละเอยีดตวัข ีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิตกัยภาพ 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ด้งน้ี
©. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

องค์ประกอบ คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๒๔
๒. ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา ๒๐
๓. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏินัติงานในหน้าท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน ๒๐
๔. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ©๔
๔. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ©๐
๖. การประพฤติตน ©๐

รวม ๑๐ ๐  \

n srบ ั̂ '
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ความรัความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (๒๔)

๑.๑ คุณรุฒิ (๔) พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๑) ปริญญาตรี ๒ ทีเปน็บจีจุบนัโดยมเืจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัติ
๒) ป.บัณฑิต ๓ ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ปริญญาโท ๔
๔) ปริญญาเอก ๔

๑.๒ การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ (๔) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
คณะทำงาน หรือวิทยากร ถึงการได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ๒ คณะทำงาน หรอืวทิยากร ทไีดค้ะแนนสงูสดุ
ศูนย์เครือข่าย เพยีงรายการเดยีว ย้อนหลังไม,เกนิ ๓ บี นับถึง

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ วันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำบี
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ (̂ ทัง้นีผู้้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

(๑๔) พจิารณาจากการเขยีนบทสรปุผลการปฏบิตังิาน 
ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามตัวช้ี-รัดท่ีกำหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ บี นับถึง

ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี
๑. การบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
โดยมเีนือ้หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ 
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์

กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

ภาคผนวกหรอืเอกสารอา้งองิแนบทา้ยไม,เกนิ 
๑๐ หน้าโดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
บริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

๓. การสง่เสรมิและสนบัสบนุขา้ราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พัฒนา 
อยา่งตอ่เนอืงเตม็คกัยภาพ โดยเนน้ทกัษะการใช ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแบนการประเมิน

องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๔. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม 

และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

๔ การจัดระบบดูแลซ่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปีญ'หา 
และพฒันาผูเ้รยีน ใหม้โีอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ํา

โดยประเมินจากบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ด้งน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสฺด

๙
๑๑
๑๓
๑๔

๒ ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ต้ังแต่ ๑ -  ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๒๐)
(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ทีเ่ปน็ปจีจุบนัโดยมเีจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา ให้นับรวมท้ังตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาและตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปทีีย่ื่นคำร้องขอย้าย

ท้ังน้ีให้เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป นับเป็น ๑ ปี

๒.๒ การดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบัน

\  -V - . • . 5*1๑) ด้งแต่ ๑ - ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖ 
ท่ีเปน็บจีจุบนัโดยมเีจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

ก าร น บั ร ะ ย ะ เว ล าก าร ด ำร งต ำแ ห น ง่  
ในสถานศกึษาบจีจบุนั ใหน้บัตัง้แตวั่นท,ีมีคำส่ัง 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรอืผูอ้ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ี นับถึง 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ของ'

ท้ังน้ีให้
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to. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๒.๓ ขนาดสถานศกึษาทขีอยา้ยไปดำรงตำแหนง่ (๑๐) พิจารณาจากขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หรอืประเภทของสถานศกึษาและประสบการณ์ ในสถานศกึษา สงักดั สพท. ตามขอ้ ๒.๓.๑
ด้านการสักษาพิเศษ ขนาดสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทสีพฐ.กำหนด

๒.๓ . ๑ ขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (๑๐) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๗ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๒ ขนาด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา 6» สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๑ ขนาด สังกัด สศศ. พจิารณาจากประเภทของสถานศกึษา
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๙ และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒

ท่ีมีขนาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๑๐

ท่ีมีขนาดเดียวกัน

๒.๓ . ๒ประ๓ทของสถานสักษาและประสบการณ์ (๑๐)
ด้านการศึกษาพิเศษ

๑) ขอย้ายจากสถานสกัษา สังกัด สพท. ๗
ไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา สังกัด สศศ. และไม่มี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. ๘
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๓) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๙
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ดำงประเภท 
ในสังกัด สศศ.

๔) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๑๐
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ประเภทเดยีวกนั 
ในสังกัด สศศ.
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องคป์ระกอบ /  ตวัชีว้ดั คะแนน กรอบการพจิารณา
๓ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาบในVIน้าท่ี/คุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
๓.® ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน

( to o )

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีระบุ'ช้ีอของนักเรืยน(๔)
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ทไีดร้บัรางวลัระดบัสงูสดุ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๓ ปี 

นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่คำรอ้งขอยา้ย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ี เกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ีน'โป ๕ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให็ไต้ ๐ คะแนน

๓.๒ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับข้าราชการครูและ 
บุคลากรในสถานศึกบา

(๔) พจิารณาจากสำเนาเอกสารหลกัฐานท'ีระบซุ ือ่ 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรในสถานศกึบา

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 
ศนูย์เครือขา่ย

๒ ท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม'เกิน ๓ ปี นับถึง 
วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานและรางวลัทเีกดิจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๓.๓ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกบา (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ของสถานศึกบาท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 

๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้าย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดง่โท้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เคํรือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้'ประสงค์'ขอย้ายต้อ2รงลาบนือเ(อรับรอง 

สำเนาถูกต้อง'ของเอกสาร'ป?ย้กอบrraพิฉว:รณาทุ?ไ๙)'บ 
หากรายการใดไม'ลงล7ยืม่อืซ ีล่รับรบงุสพํfQ ก ต ้̂  
จะไม'นำมาพิจารณา แลgง/าก^เถนูyํtvพ ฌ ^ น 3 
หลักฐานใด ๆใท้1ด้ P ; J /M'
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- to 
te. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๓.๔ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรีย'๙ สหวิทยาเขต/ ๒ ของตนเองท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
ศูนย์เครือขา่ย ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืนคำร้องขอย้าย

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ ๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สถานศึกษาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ึน,โป ๔ ทัง้นี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพจิารณา และหากไมแ่นบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ใต้ ๐ คะแนน

๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (๑๔)
ให้ผู้ประสงคข์อยา้ยเขยีนวสิยัทศันใ์นการ พจิารณ าจากการเขยีนวสิยัทศันใ์นการบรหิาร

บรหิารจดัการศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิาร จัดการศึกษา ท่ีมืค'วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็น'ใบัใต้
การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด เท ัอ้หาความยาวไม,เกนิ ๔ หนา้ กระดาษ A๔
นโยบาย แผน กลยทุธ ์ในการพฒันาสถานศกึษา แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
รว่มกบัผ ูเ้รยีน ครู คณะกรรมการสถานศกึษา ไม,ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานประกอบ โดยไม,รับ
ผู้ปกครอง ชุมซนและเครือข่าย พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

โดยประเมินจากวิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการ ท ัง้ i f  อาจให ผ้ ูฃ้ อยา้ยมาแส ดงวสิ ยัท ศัน ์
ศึกษา ดังน้ี ดว้ยตนเองก็ไต้

๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้น้อย ๙
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไข/ใตัปานกลาง ๑(5)
๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก ๑๓
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากท่ีสุด ๑๔
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- ๗-

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาชีพ

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที,ไดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ใน การพ ฒั น าการบ รหิ ารจดัการส ถาน ศกึษ า 
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน้ี

๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ดจิิทลัเพือ่การศกึษาสมรรถนะทางวิชาชพีผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงข้ึน 

๒. การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาก 
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ตอ่คณุภาพคร ู ผ ูเ้รยีน  และสอดคลอ้งกบับรบิท 
ของสถานศึกษา

โดยประเมนิจากสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสุด

(©๐)
พจิารณาจากการเชยีนสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี ตามตวัชีวั้ดทีก่ำหนด ย้อนหลัง 
ไม,เก นิ ๓ ปี นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่ 
คำร้องขอย้ายประจำป ีโดยมีเน้ือหาความยาวไม่เกิน 
๔ หนา้กระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun P5K 
ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยท ั ภาคผนวกหรือเอกสาร 
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รับพิจารณา 
เอกสารผ่านทาง QR Code

๗
๘
๙
๑๐
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๖ การประพฤติตน (๑๐)

๖.๑ การรักษาวินัย (๕) พจิารณ าจากสำเน า ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖
๑) เคยถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือน ๒ ทีเ่ปน็ปจัจบุนั ยอ้นหลงั ๕ ปี นบัถงึวนัแรกของ

หรือลดเงินเดือน กำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าท่ี
๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือน ๓ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ Gl

๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ (๕) พจิารณาจากแบบคำรอ้งขอยา้ยทีผู่ป้ระสงคข์อยา้ย
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพกิถอน ๒ รายงานตามข้อมูลอืน  ๆ ขอ้ ๒. การรกัษาวนิยัและ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือ'จากเอกส ุ? รหลกธ์าน'ท่ีทางรา11บฤาร
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์ ๓ กำหนดโทษการประพฤดัท่ีดทางส์รรยาบรรณร ® าm
๓) เคยถูกดักเตือน ๔ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึง'วันแช ุพ ( ง ^ เ & บ พ ง ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ ขอยา้ยประจำป ี I f v  1

\ \ \  / w
หมายเหท ุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถาง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) เท่ากัน ให้พิจารณา 
ลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่  28 กันยายน 2560) 
 

 

อาศั ยอํ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 58ประกอบกับมาตรา 29  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เปนมาตรฐานเดียวกันในการสรรหาบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี้ 
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีมิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอ่ืนท่ีมิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทวิชาการ 
 “พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน” หมายถึง พนักงานสวนทองถิ่น
และขาราชการอื่นท่ีกําหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้ 
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
  3. หนวยงานการศึกษาท่ี รับ โอนตองไมมี บัญชี ผู สอบแข งขัน ได  ห รือ           
บัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีรับโอน
ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น 
ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
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4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามมาตรฐานตําแหนง ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน ท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงท่ีจะขอโอน 
โดยเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกัน
หรือเทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน 
 4.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหนงท่ีรับโอน 
 4.4 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขม 
 4.5 ไมเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมอยูระหวาง 
ถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.6 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 
เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4.7 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
  5. ผูขอโอนตองไดรับความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
ของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้น 
 กรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 
  6. ตําแหนงท่ีจะใชรับโอน ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน และมิใชเปน
ตําแหนงท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงท่ีมีเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนงท่ีสงวนไว  

7. หนวยงานการศึกษาท่ีจะรับโอน ตองมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้  
8.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน มาใชในการรับโอน 
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เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวาง
มาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการท่ีประสงคจะรับโอน
ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน 
พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูกดําเนินคดีลมละลาย
หรือเปนบุคคลลมละลาย และขอมูลอื่นๆ ตามแบบที่กําหนด และเมื่อไดรับความยินยอม
พรอมขอมูลดังกลาว จากสวนราชการ หรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอนแลว ใหนําเสนอ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณาตอไป  

     8.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมนิ และคะแนนประเมนิ 
 8.3 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้ง

เป นข าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอ่ื น 
ตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุตําแหนงวางท่ีจะรับโอน 
คุณสมบัติของผูขอโอน และองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนนประเมิน 
รวมท้ังขอความอ่ืนท่ีผูขอโอนควรทราบ โดยใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผยและประชาสัมพันธ 
ทางส่ือตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
                          8.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสม ของผูขอโอน 
ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
                      8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 

 1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 8.4 สําหรับการพิจารณารับโอน
ใหนําขอมูลตามขอ 8.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย  

  2) กรณีรับโอนใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป
ผูขอโอนจะตองผานการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 3) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปล่ียนตําแหนง 
การยาย และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 
                                4) การพิ จารณารับโอนให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทใด สายงานใด  
ระดับใด ตองเปนไปตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้  
โดยใหคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ  
และประสบการณ ของผูขอโอนเทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒)  
ในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการนั้นเปนสําคัญ 
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9. การใหได รับเงินเดือน ใหได รับเงินเดือนเทาเดิม กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวา  
ขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีรับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
 10. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและมีมติอนุมัติใหรับโอนแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําส่ังรับโอนตอไป 

11. แจงสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน ส่ังใหพนจากตําแหนง
หนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีรับโอน และสงตัวไปรับ 
ตําแหนงใหมตอไป 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับคําส่ังรับโอนตองรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน
การศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

12. สงสําเนาคําส่ังพรอมบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ัง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1) บัญชีรายละเอียดอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน 

2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอโอน 
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหรับโอน 
13. ใหดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้โดยเครงครัด

กรณีท่ีตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการนี้ หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี  
พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
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มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

๑. ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค 
 ขาราชการรัฐสภาสามัญ     ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

ขาราชการศาลยุติธรรม          ขาราชการธรุการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ   
ขาราชการฝายศาลปกครอง    ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

    ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
    ระดับอาวุโส 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 

 
2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป   
    ระดับชํานาญงานพิเศษ 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

  
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 
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3. ขาราชการอัยการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
รองอัยการจังหวัด 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

อัยการประจํากอง 
อัยการจังหวัดผูชวย 

วิชาการ ชํานาญการ 

อัยการผูชวย วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๔. ขาราชการตุลาการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ผูพิพากษาศาลชั้นตน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

ผูพิพากษาประจําศาล วิชาการ ชํานาญการ 

ผูชวยผูพิพากษา วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๕. ขาราชการทหาร  

 
ตําแหนงเดิม ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ตําแหนงหลัก ช้ันยศ ประเภท ระดับ 
ชั้นสัญญาบัตรอ่ืน พ.อ. /น.อ. วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

พ.ต. – พ.ท. /น.ต. – น.ท. วิชาการ ชํานาญการ 
ร.ต. – ร.อ. วิชาการ ปฏิบัติการ 

ชัน้ประทวน จ.ส.ต. – จ.ส.อ. / 
พ.จ.ต. – พ.จ.อ./ 
พ.อ.ต. – พ.อ.อ.  

ท่ัวไป 
 

ชํานาญงาน 
 

ส.ต. – ส.อ. /จ.ต. – จ.อ. ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
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๖. ขาราชการตํารวจ 
 

ตําแหนงหลัก 
ตําแหนงท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืน 
ช้ัน/ยศ 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ประเภท ระดับ 

 สบ 4 พ.ต.อ./พ.ต.ท. วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
รองผูกํากับการ/
สารวัตรใหญ 

 พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 

 สบ ๓ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

สารวัตร  พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ./ร.ต.ท. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

 สบ ๒ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ./ร.ต.ท. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

รองสารวัตร  ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

 สบ ๑ ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

ผูบังคับหมู  จ.ส.ต. – ด.ต. ท่ัวไป ชํานาญงาน 
  ส.ต.ต. – ส.ต.อ. ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
รองผูบังคับหมู  พลตํารวจ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
     

 
7. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
    พนักงานเทศบาล   พนักงานเมืองพัทยา                       
     พนักงานสวนตําบล   
      

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
   ระดับชํานาญการพิเศษ 
   ระดับชํานาญการ 
   ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
   ระดับอาวุโส 
   ระดับชํานาญงาน 
   ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 

 

94



- 4 - 
 
๘. ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร    ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด      
      พนักงานครูเทศบาล                            พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
      พนักงานครูเมืองพัทยา 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

สายงานการสอน    
ตําแหนงครู  
   วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะครูชํานาญการ วิชาการ ชํานาญการ 
ตําแหนงครู (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
 
สายงานนิเทศการศึกษา 
ตําแหนงศึกษานิเทศก  
   วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ตําแหนงศึกษานิเทศก (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
 
สายงานบริหารสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
   วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ/   
            รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ/   
            รองผูอํานวยการชํานาญการ
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

วิชาการ 
 
 
 

วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติการ 
 
 
 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
ชํานาญการพิเศษ 
 
ชํานาญการ 
 
ปฏิบัติการ 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

 
แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

        เขียนท่ี ........................................................
      วันท่ี ............. เดือน .................... พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป 

เกิดวันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................. 

ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน................................................. ตําแหนง.............................................. 

ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ...........................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท  

สังกัดแผนก/กลุม/กอง/สํานัก............................................................... กรม ............................................................. 

กระทรวง................................................. ตั้งอยูท่ี............................................ หมูท่ี......... ถนน............................. 

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง......................................... กลุม/สถานศึกษา .......................................................... 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สวนราชการ........................................................................................................ 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอโอน..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
  

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอโอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดโอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอโอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ 
          หรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2  

 ตอมาได เปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
 การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

  ขาพ เจ าขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ ถูกต อง 
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

/คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง .....................................................  

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ  ความรูและความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 
หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน 

 

ที่......../...................  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ..... 
 

 วันที่..........................................  
 

เร่ือง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

เรียน(หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัด) 
 

 ดวย (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)................................................................................................. 
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน......................................ตําแหนง........................................................................... 
ระดับ/ชัน้..................................... รับเงินเดือนระดับ/ชั้น.............................. อัตรา/ข้ัน................................. บาท 
สังกัด.............................................. ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง...........................................กลุม/สถานศึกษา
............................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ...................................................... 
กระทรวง.......................................................... 
 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการที่รับโอน)..........................................................
พิจารณาแลวมีความประสงคจะรับโอนจึงขอทราบวาจะขัดของในการใหโอนหรือไม หากไมขัดของ ขอทราบขอมูล 
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ปจจุบันดํารงตําแหนง ระดับหรือชั้นใด รับเงินเดือนเงินประจําตําแหนง/เงินวิทยฐานะ 
และเงินคาตอบแทนเทาใดสังกัดหนวยงานใด 
 2. เปนผูมี คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม 
 3. เปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม 

4. เปนผูอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม 

5. เคยเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลายหรือไม  
 6. เปนสมาชิก กบข. ชพค. ชพส. หรือสมาชิกองคกรสวัสดิการอ่ืน หรือไม หากเปนสมาชิก 
ใหระบุการเปนสมาชิกและหมายเลขดวย 
 7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม  

8. อยูระหวางการลาศึกษาตอ หรืออยูระหวางการปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน หรือไม 
 9. ยินยอมใหโอนไดตั้งแตเมื่อใด 
 10. ขอมูลอ่ืน ๆ (ถามี) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงให ..............(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ) 
ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

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

(.........................................................................) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ  
 

หนวยงานที่รับโอน 
โทรศัพท................................ 
โทรสาร...................................  
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สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวธิีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560) 

 

 
หลักเกณฑ 

3. หนวยงานการศึกษาที่รับโอนตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับ
คัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่ รับโอน 
ที่ ข้ึนบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี 
ของสวนราชการนั้น ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

คําอธิบาย 
ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง  

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับโอน มาดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับชํานาญงาน 
             4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน ที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน 
โดยเปนการสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือ
เทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน 
                  คําอธิบาย 
                     พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืนท่ีสามารถขอโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

ในกรณีท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีท่ีผูนั้น

ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไปขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ผูนั้นตองเปนผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนงประเภทวิชาการหรือตําแหนงประเภทท่ัวไปดังกลาวแลวแตกรณี โดยผลการสอบแขงขัน  

                  ท้ังนี้  ผลการสอบแขงขันดังกลาวตองเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือ 

เปนการสอบแขงขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด 
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             8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้  
    8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 

      4) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย 
และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว 

คําอธิบาย 

การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปล่ียนตําแหนง การยาย และ 
การโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณา 
การยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือน
สามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอ่ืน ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
            9. การใหไดรับเงินเดือน ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาข้ันสูง
ของระดับตําแหนงที่รับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  คําอธิบาย  
  กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 23 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม 

 

_____________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)                 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 57 และมาตรา 59 ประกอบกับมาตรา 29 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่ มเติม และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  19/2560 ส่ัง ณ วัน ท่ี  
3 เมษายน 2560 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอน ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี ้
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การเปล่ียนตําแหนง” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ท่ีมิใชบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การยาย” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม       
ในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สังกัดสวนราชการอ่ืน ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม   
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 3. หนวยงานการศึกษาท่ีรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผู ได รับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี
ของสวนราชการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
  

สิ่งที่สงมาดวย 1 
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4. ผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 4.3 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
 4.4 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.5 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 4.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

สําหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 4.1 – 4.6 แลว ตองไดรับ
ความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิม
ของผูนั้นดวย 
 5. หนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง ตองมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ท้ังนี้ ตําแหนงท่ีจะใชในการบรรจุและแตงตั้ง ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตรา
เงินเดือน และมิ ใช เปนตําแหนงท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงท่ีมี เง่ือนไขตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนง 
ท่ีสงวนไว  

6. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีดําเนินการดังนี้ 
6.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือนมาใช 

สําหรับการเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
สําหรับกรณีการรับโอน  เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบ 

ใหนําตําแหนงวางมาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษา 
ท่ีประสงคจะรับโอน ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
ของผูขอโอน พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการ
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ วิชาชีพ  การถูกดํ าเนินคดีห รือถูกลงโทษทางอาญา หรือ 
การถูกดําเนินคดีลมละลายหรือเปนบุคคลลมละลายและขอมูลอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกําหนด 
และเมื่อไดรับความยินยอมพรอมขอมูลดังกลาวจากสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
ของผูขอโอนแลวใหนําเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีพิจารณาตอไป 
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6.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน 

6.3 ประกาศรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุ
ตําแหนงวางท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน คุณสมบัติของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย
และโอน และองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รวมท้ัง
ขอความอ่ืนท่ีผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอนควรทราบ โดยปดประกาศไวในท่ีเปดเผยและ
ประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ ตามความเหมาะสม 

6.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถและความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรูความสามารถและความเหมาะสมของผูขอเปล่ียน
ตําแหนง ยาย หรือโอนท่ีย่ืนคําขอไว ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 6.4 สําหรับการพิจารณารับโอน

ใหนําขอมูลตามขอ 6.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย 
2) กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง  

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย และการพิจารณารับโอน            
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 

 3) การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด  
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหคํานึงถึง
ความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ และประสบการณ
ของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
ในหนวยงานการศึกษานั้นดวย 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

8. เมื่ อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี  ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จารณาและมีมติอนุมัติแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําส่ังบรรจุและแตงตั้ง แลวดําเนินการดังนี้ 

 8.1 กรณีการเปล่ียนตําแหนง หรือยาย เม่ือออกคําส่ังแลวใหแจงหนวยงาน
สังกัดเดิมทราบ  

 8.2 กรณีการรับโอน เมื่อออกคําส่ังแลวใหแจงสวนราชการหรือหนวยงาน
สังกัดเดิมของผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งส่ังใหพนจากตําแหนงหนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม 
โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีมีคําส่ังรับโอน และสงตัวไปรับตําแหนงใหมตอไป 
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ท้ั งนี้  ให ผู ท่ี ได รับคํ า ส่ั งรับโอนตองรายงานตัวเพ่ือปฏิ บัติหน าท่ี          
ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

9. สงสําเนาคําส่ังพรอมบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแตงตั้ง จํานวน 3 ชุด ไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ัง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1) บัญชี รายละเอียดอัตรากํ าลั งตํ าแหน งบุคลากรทางการศึ กษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง 

2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอ 
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
10. ใหดําเนินการพิจารณาเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน ตามหลักเกณฑ

และวิธีการนี้โดยเครงครัด กรณีท่ีตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการนี้ หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนทางราชการ     
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
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แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

        เขียนท่ี ........................................................
      วันท่ี ............. เดือน .................... พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป 

เกิดวันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................. 

ปจจุบันเปนขาราชการ............................................................ ตําแหนง.................................................................... 

ระดับ/วิทยฐานะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท  

สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สํานัก........................................................ กรม ................................................... 

กระทรวง................................................. ตั้งอยูท่ี............................................ หมูท่ี......... ถนน............................. 

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ตําแหนง...................................................... กลุม/สถานศึกษา ................................................................................. 

สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ.................................................................................................................... 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

สิ่งที่สงมาดวย 2 
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4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน

................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอยาย/โอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจบุันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนด
สําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน           

 ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา

 รับยาย/โอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ2 

 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน  
    ประเภทตําแหนง 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

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

/คํารับรอง ... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... /ความเห็น... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/
ยาย/โอน ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู    
และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปน
ผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยนิยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 
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คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)                          

 

หลักเกณฑ 

                  3. หนวยงานการศึกษาที่รับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ที่ข้ึนบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น 

แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

  คําอธิบาย 

ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง 

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับเปล่ียนตําแหนง  

รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน มาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

หรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชํานาญงาน  
 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
2) กรณีการเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง   

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนดดวยและการพิจารณารับโอน 
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว 
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คําอธิบาย 

กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง ไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ 

ชํานาญงานขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552  

ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 10 ลงวันท่ี  

15 กันยายน 2548 และ ท่ี นร1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 มาใชโดยอนุโลม 

การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนง       
และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณาการยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาข้ันสูง
ของระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

คําอธิบาย 
กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 23 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร 0505/ว 347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม 
 

_____________________ 
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