
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เรื่อง   ประกาศตําแหน่งว่าง เพ่ือเปลี่ยนตําแหน่ง ย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
                  ทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
                         บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

 ___________________ 
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖2                

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖2  มีมติอนุมัติตําแหน่งว่าง เพ่ือเปลี่ยนตําแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช               
เขต ๑ – เขต ๔  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ จํานวนทั้งสิ้น  จํานวน   48   อัตรา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ                
สงบแห่งชาติ  ที่ ๑๙/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ข้อ ๘(๑)  กําหนดอํานาจหน้าที่ของ  อ.ก.ค.ศ.      
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และข้อ ๑๓ กําหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด               
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ ว ๙ ลงวันที่               
๑๒  พฤษภาคม ๒๕๓๕  หนังสือสํานักงาน ก .พ . ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๕๗                
ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๔๘  หนังสือสํานักงาน ก.ค .ศ .  ที่ ศธ ๐๒๐๖ .๕/ว ๑๔  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒               
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.               
ที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2560  เรื่อง  การกําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการครู                
และบุคลาการทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค.(2) ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐  ลงวันที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จึงประกาศ
ตําแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยนตําแหน่ง /รับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑ – เขต ๔  และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  จํานวน ทั้งสิ้น  48  อัตรา  ดังน้ี 

 

/1.  ตําแหน่งที่ใช้... 
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1. ตําแหน่งที่ใช้รับสมัครเปลี่ยนตําแหน่ง  รับย้าย และรับโอน   
 

 
ที ่

 
ตําแหนง่ 

 
ประเภท 
 

 
ระดับ 

ตําแหนง่ 
เลขที ่

 
กลุ่ม 

 
เงินเดอืน 

 
หมาย
เหต ุ

1.1 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1  
                  จํานวน 4 อตัรา 

1 นักวิชาการเงิน
และบัญชี/เจ้า
พนักงานการเงนิ
และบัญชี 

 
วิชาการ 

 
ชํานาญการ-     
พิเศษ/อาวุโส 

 
อ 7 

 
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

 
54,000 

 
ผู้อํานวย
การกลุ่ม 

2 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/       
ชํานาญการ 

 
อ 9 

บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

 
48,380 

 

3 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/   
ชํานาญการ 

 
อ 10 

บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

 
58,580 

 

4 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ อ 36 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

58,390 ผู้อํานวย
การกลุ่ม 

                1.2   สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต  2  
                       จํานวน  6 อตัรา 

1 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

 อ 12 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

39,890  

2 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

 อ 15 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

65,000  

3 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

 อ.16 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

49,750  

4  
นักวิชาการพัสด ุ

วิชาการ ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ

 อ 17 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

48,530  

5 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

 อ 29 บริหารงานบุคคล 46,710  

6 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

 อ 43 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

43,210  

 
 

/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...  
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ที ่

 
ตําแหนง่ 

 
ประเภท 

 
ระดับ 

ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

 
กลุ่ม 

 
เงินเดอืน 

 
หมายเหต ุ

1.2 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   
                                     จํานวน 17 อตัรา 
1 เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป        ปฏิบัติงาน/ 

ชํานาญงาน 
อ 7 อํานวยการ 31,630  

2 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ  

อ 12 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

58,390  

3 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 13 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

58,390  
 
 

 4 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 14 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

43,600  

 5 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

อ 15 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

38,360  

6 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

อ 16 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

43,600  

7 นักวิชาการพัสด ุ
 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 18 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

40,670  

8 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ.26 บริหารงานบุคคล 40,580  

9 นักทรัพยากรบุคคล          
หรือนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

อ 27 บริหาร งานบุคคล 37,900  

10 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

อ 29 บริหารงานบุคคล 53,050  
 

11 เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

อ 30 บริหารงานบุคคล 12,280  

12 เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

อ 31 บริหารงานบุคคล 43,600  

13 นักวิเคราะห์นโยบาย    
และแผน หรือนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 37 นโยบายและแผน 46,340  

14 เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

อ 38 นโยบายและแผน 14,410  

15 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

อ 39 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

56,960  

16 เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

อ 47 นิเทศฯ 38,750  

17 เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

อ 48 นิเทศฯ 38,750  

/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...         
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ที ่ ตําแหนง่ ประเภท ระดับ ตําแหนง่ 
เลขที ่

กลุ่ม เงินเดอืน  
หมาย
เหต ุ

1.3 สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต  4  
                                    จํานวน  8  อตัรา 
1 นักจัดการงานทัว่ไป 

หรือนกัวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 3 อํานวยการ 43,600  

2 นักประชาสัมพนัธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 4 อํานวยการ 43,600  

3. เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ 
ชํานาญงาน 

อ 6 อํานวยการ 25,010  

4 นักวิชาการเงินและ   
บัญชี หรือเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี  

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ/
อาวุโส 

อ 7 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

58,390  

5. นักวิชาการเงินและบัญชี 
หรือเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ 
ทั่วไป 

ชํานาญการ/          
ชํานาญการพิเศษ/ 
ชํานาญงาน/อาวุโส

อ 8 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

43,600  

6. นักวิชาการพัสด ุ            
หรือเจ้าพนักงานพัสดุ 

วิชาการ หรือ 
ทั่วไป 

ชํานาญการ/          
ชํานาญการพิเศษ/ 
ชํานาญงาน/อาวุโส

อ 14 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

43,600  

7. นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 22 บริหารงาน
บุคคล 

43,600  

8. เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/           
ชํานาญงาน 

อ 27 บริหารงาน
บุคคล 

29,120  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             /1.5  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา… 
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                                                                                                            /๒. คุณสมบัติของ… 
 

ที ่ ตําแหนง่ ประเภท ระดับ ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

กลุ่ม เงินเดอืน หมาย
เหต ุ

1.4 สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา  เขต 12   
                                                จํานวน  13  อัตรา 
1 เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ 

ชํานาญงาน 
  อ 6 อํานวยการ 23,380  

2 นักวิชาการเงินและ         
บัญชี หรือเจ้าพนักงาน     
การเงิน ละบัญชี 

วิชาการ/
ทั่วไป 

ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ/ปฏิบัติงาน/     
ชํานาญงาน 

  อ 11 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

53,080  

3 นักวิชาการพัสด/ุ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

วิชาการ/
ทั่วไป 

ชํานาญการการ/
ชํานาญการพิเศษ/
ชํานาญงาน/อาวุโส

  อ 15 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

19,780  

-4 นักวิชาการพัสด ุ            
หรือเจ้าพนักงานพัสดุ 

วิชาการ 
ทั่วไป 

ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ           
หรือปฏิบัติงาน/  
ชํานาญงาน 

  อ 16 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

17,610  

 
5 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
         

 
 อ 17 

 
บริหารงานบุคคล 

 
53,080 

 
ผู้อํานวย 
การกลุ่ม 

6 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 24 บริหารงานบุคคล 58,390  

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 25 บริหารงานบุคคล 19,790  

8 นิติกร วิชาการ ชํานาญการ/ 
ชํานาญการพิเศษ 

อ 26 บริหารงานบุคคล 46,470  

9 นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ.35 นโยบายและแผน 53,080  

  
10 

 
นักวิชาการศึกษา 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ.40 ส่งเสริมการ         
จัดการศึกษา 

47,660  

11  
เจ้าพนักงานธุรการ  

 ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ 
ชํานาญงาน 

อ.45 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

43,600  

12 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/นกัวิชาการเงิน   
และบัญชี/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชํานาญงาน 

อ.49 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

29,140  

13 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/          
ชํานาญการ 

อ.54 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

52,970  
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2.  ผู้ขอเปลี่ยนตําแหนง่ ขอย้าย  ขอโอน ต้องมีคณุสมบตัิ ดังต่อไปน้ี 
          ผู้จะเข้ารบัการประเมินจะต้องมีคณุสมบตัดิังนี ้
      ๒.๑  เป็นข้าราชการในข้อใดข้อหน่ึง  แล้วแต่กรณ ี ดังน้ี 
                               ๒.๑.๑ กรณีย้าย ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากร           
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งดํารงตําแหน่ง ประเภทเดียว กับตําแหน่งที่เข้ารับการประเมิน 
                                ๒ .๑ .๒  กรณี เปลี่ยนตําแหน่ง  ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ . ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม          
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มิใช่ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   

 ๒.๑.๓ กรณีโอน ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สังกัดส่วนราชการอ่ืน ให้ดํารง
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทเดิมและระดับตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม 

    ๒.๒   มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

    ๒.๓   มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

    ๒.๔   ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งที่จะประเมิน 
    ๒.๕   ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    ๒.๖   ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ๒.๗   ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๒.๘   ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
    สําหรับผูข้อโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ – ๒.๘ แล้ว ต้องได้รับความยินยอม                  

ให้โอนจากผู้มอํีานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้น้ันด้วย 
  ๓.  ระยะเวลายื่นแบบคําขอเปล่ียนตําแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอน 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการประเมินให้ย่ืนใบสมัครเข้ารับการประเมินตามแบบทีกํ่าหนด 
ท้ายประกาศน้ีพร้อมเอกสารที่กําหนดในใบสมัคร ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่   10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2                
ถึงวันที่   18  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                                    
(เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายละเอียดสถานที่รับสมัคร ดังต่อไปน้ี 

    ๓.๑  ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ให้ย่ืนใบสมัคร ด้วยตนเอง  ณ  กลุ่มบรหิารงานบคุคล  สาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ตําบลโพธ์ิเสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 
 

/๓.๒  ผู้ประสงค์… 
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           ๓.๒  ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ให้ย่ืนใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ถนนชัยชุมพล ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
           ๓.๓  ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ให้ย่ืนใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓  ถนนบ่อล้อ -เชียรใหญ่ ตําบลท้องลําเจียก   อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
                      ๓.๔  ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอน  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่                          
การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ให้ย่ืนใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบคุคล สํานกังาน                 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          ๓.๕  ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  (ที่ต้ังในจังหวัดนครศรีธรรมราช)  ให้ย่ืนใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ  กลุ่มบรหิารงานบคุคล                   
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒  ถนนกะโรม ตําบลโพธ์ิเสด็จ  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช       
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

    ทั้งน้ี ใหผู้้ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอนฯ  ให้ย่ืนใบสมัคร                                  
( กศจ.นศ.๒) ไดค้นละ ๑ เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  และยื่นสมัครได้   เพียง ๑ ตําแหน่ง  เท่าน้ัน 
  ๔.  เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบขอเปลี่ยนตําแหนง่ ขอย้าย หรือขอโอน 
       ๑.  แบบคําขอเปลี่ยนตําแหน่ง  ย้าย หรือโอน (แบบ กศจ. นศ.๒)  จํานวน ๑  ชุด 
โดยกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์   จํานวน ๑ ชุด (ติดรูปถ่าย ๑ น้ิว ที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป           
พร้อมเอกสารประกอบของแบบคําขอในข้อ ๙)  
       ๒.  สําเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงนามรับรองถูกต้อง 
        ๓.  เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ใช้ตามตัวช้ีวัดตามประกาศคณะกรรมการ  
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 เรื่อง รายละเอียดตัวช้ีวัดในการ           
ประเมิน ฯ ประกอบการคัดเลือก จํานวน ๖  เล่ม  โดยจัดเรียงเอกสารตามลําดับตัวช้ีวัด 
   ๕.  วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน 
          จะดําเนินการประเมินตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช          
เรื่อง  องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  กรณีเปลี่ยนตําแหน่ง การย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา          
๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑-๔  และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๒  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี   
  ๖.  การประกาศผลการประเมิน 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกาศผลการประเมินตําแหน่ง           
ละ ๑ ราย  ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และที่ เ ว็บไซต์  http://www.nstpeo.go.th          
โดยเรียงคะแนนตามผลการประเมินฯ   
 

            /๗   การสั่งบรรจุและแต่งต้ัง ...  
 





                                                                                                  กศจ.นศ. ๑ 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เร่ือง    หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง  การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
          ตามมาตรา  38 ค.(2) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑-๔  
          และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

--------------------------------------------- 
        ตามหนังสือสํานักงาน  ก .ค .ศ .ที่  ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่  28 กันยายน  2560             

ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง  การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ   ไปบรรจุแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากร             
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  โดยให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามกําหนดในหนังสือสํานักงาน            
ก.พ. ที่ นร 1006.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548            
ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.5/ว23            
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 347             
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  นั้น 

        เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ สามารถ  
คัดสรรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง  อาศัยอํานาจตามมาตรา 19(4)            
มาตรา 57  และมาตรา 59  ประกอบมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
สั่ง ณ  วันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช            
ในการประชุม คร้ังที่  1/256๑ เม่ือวันที่  ๓๐ มกราคม  256๑ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ             
เปลี่ยนตําแหน่ง  การย้าย  และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ             
พลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  ในรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) กรณีเปลี่ยนตําแหน่ง  การย้ายและการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ – ๔  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๕/ว  ๓๐  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดแนบท้าย  ประกาศนี้                        
 

                           /และการพิจารณา... 
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                                                                                                                กศจ.นศ ๒                     
 
 

แบบคําขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหนง่ 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
       เขียนที่.......................................................... 
      วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...................... 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ช้ันยศ)...........................................................................อายุ..................ปี 
เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ........................เลขประจําตัวประชาชน................................................ 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ...................................................................ตําแหน่ง............................................................... 
ระดับ/วิทยฐานะ..............................รับเงินเดือน ระดับ/ช้ัน.....................................อัตรา/ขั้น..........................บาท 
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สํานัก................................................................กรม................................................ 
กระทรวง...................................................ต้ังอยู่ที่.........................หมู่...................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์...........................โทรศัพท์เคลื่อนที.่.................................โทรสาร...................e-mail…………..………………… 

 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...............ถนน.............................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์บ้าน.................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................................โทรสาร...................................e-mail…………..……………..…………… 
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหน่ง.............................................................กลุ่ม/สถานศึกษา............................................................................ 
สังกัดหน่วยการศึกษา/ส่วนราชการ.......................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอเรยีนว่า 

1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ......................................เมื่อวันที่.............เดือน.................พ.ศ............ 
ตําแหน่ง.............................................................ระดับ/ช้ัน...............................สังกัด.................................................... 
ส่วนราชการ...................................................................กระทรวง................................................................................ 

3. วินัย/คดีความ 
(     )   เคยถกูลงโทษทางวินัย   (     )   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
(     )   อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย (     )   ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย 
(     )   อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา (     )   ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา 
(     )   อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย (     )   ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
                                       /4.เหตุผล... 

รูปถ่าย 1 นิว้
ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 

เดือน 



4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอน 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................            

5. ประวัติการศึกษา(ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
ที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน) 

ที่ วัน เดือน ปี ตําแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
 

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

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

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

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

............................... 
ฯลฯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งต้ังโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน 
7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษ        

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ประสงค์จะขอย้าย/
โอน (ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา  (ย้อนหลัง 2 ปี) 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง/วิทยฐานะ(ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนที่แสดงให้เหน็ถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
                 /8.ปัจจุบัน 
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8. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ   เดือนละ...............................บาท 

เมื่อได้เปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอนมาดํารงตําแหน่งใดข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามท่ีกําหนด 
สําหรับตําแหน่งน้ัน 

9. เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ส่งเพ่ือประกอบการพิจารณาโดยมีผู้รับรองสําเนาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ  ดังน้ี 

�  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรอืเอกสารหลักฐานอ่ืนที่แสดงการสําเร็จการศึกษา 
    9.2  สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
    9.3  สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ ์

       ต้ังแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
    9.4  หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ 

       หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน 
    9.5  หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ตํ่ากว่าเดิม (ถ้ามี) 
    9.6  สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
    9.7  สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ 

       ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอโอน 
   9.8   สําเนามาตรฐานตําแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอนดํารงตําแหน่งอยู่ปัจจุบัน 
           ในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล 

      ใบสําคญัการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 
   9.10 เอกสารหลักฐานอ่ืนที่ผู้ขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอน เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

        รับย้าย/โอน 
   9.11 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตําแหน่งประเภทท่ัวไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  
                              และ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตําแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการ  
                             เปลีย่นประเภทตําแหน่ง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามทีร่ะบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอนไว้น้ี 
ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ).................................................... 
       (..............................................) 
      ตําแหน่ง................................................... 
 
 
 
               /คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมคีวามเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังน้ี 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ).......................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

      (.................................................) 
     ตําแหน่ง................................................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเท่า)* 

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
        
       (ลงช่ือ).......................................................ผู้บังคับบัญชา 

      (.................................................) 
     ตําแหน่ง................................................... 
 

   ความเห็นของผู้บังคับบัญชา(ระดับส่วนราชการ)** 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
        
       (ลงช่ือ)....................................................... 

      (.................................................) 
     ตําแหน่ง................................................... 

 
 
 
หมายเหต ุ *1.  ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผู้ขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหน่ง 
        ย้าย/โอน  ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้ 
        และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็น 
        ผู้บังคับบัญชาไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเท่า 
  **๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอน หรือเหตุผล 
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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 
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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  

 
 
 

 

 



 
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 
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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 

 



 
 

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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