หลักเกณฑ์ และวิธีการโอนพนักงานส่ วนท้ องถิ่น
และข้ าราชการอื่น มาบรรจุและแต่ งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่ งตัง้
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สิ่งที่สงมาดวย 1
หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
อาศั ย อํ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 58ประกอบกั บ มาตรา 29
แหงพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เปนมาตรฐานเดียวกันในการสรรหาบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี้
1. ในหลักเกณฑนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุค ลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทวิชาการ
“พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น” หมายถึง พนักงานสวนทองถิ่น
และขาราชการอื่นที่กําหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้
2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได
3. หน ว ยงานการศึ ก ษาที่ รั บ โอนต อ งไม มี บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได หรื อ
บัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่รับโอน
ที่ขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น
ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง

-24. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานตําแหนง ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น ที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน
โดยเปนการสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกัน
หรือเทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน
4.3 ได รับเงิน เดื อนไมต่ํ ากวาขั้ นต่ํ าของตําแหน งประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหนงที่รับโอน
4.4 ไม อยู ระหว างทดลองปฏิ บั ติ ห น าที่ ราชการ หรื อเตรี ยมความพร อม
และพัฒนาอยางเขม
4.5 ไม เคยกระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ หรื อ ไม อยู ระหว าง
ถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.6 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.7 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
5. ผู ขอโอนต องได รั บความยิ นยอมให โอนจากผู มี อํ านาจสั่ งบรรจุ และแต งตั้ ง
ของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้น
กรณี ที่ ผู มี อํ านาจสั่ งบรรจุ แ ละแต งตั้ งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใด
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
6. ตําแหนงที่จะใชรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน และมิใชเปน
ตําแหนงที่รอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนงที่สงวนไว
7. หนวยงานการศึกษาที่จะรับโอน ตองมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้
8.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน มาใชในการรับโอน
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เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวาง
มาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการที่ประสงคจะรับโอน
ทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน
พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูกดําเนินคดีลมละลาย
หรือเปนบุค คลลม ละลาย และขอมูล อื่น ๆ ตามแบบที่กํา หนด และเมื่อไดรับ ความยินยอม
พรอมขอมูลดังกลาว จากสวนราชการ หรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอนแลว ใหนําเสนอ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาตอไป
8.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน
8.3 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้ง
เป นข า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (๒) ก อนวั นรั บสมั ครไม น อยกว า 7 วั น โดยระบุ ตํ าแหน งว างที่ จะรั บโอน
คุณสมบัติของผูขอโอน และองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนนประเมิน
รวมทั้งขอความอื่นที่ผูขอโอนควรทราบ โดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผยและประชาสัมพันธ
ทางสื่อตาง ๆ ตามความเหมาะสม
8.4 ตั้ งคณะกรรมการซึ่ งเป นผู มี ความรู ความสามารถ และความเหมาะสม
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาที่ประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสม ของผูขอโอน
ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กําหนด
8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 8.4 สําหรับการพิจารณารับโอน
ใหนําขอมูลตามขอ 8.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย
2) กรณีรับโอนใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป
ผูขอโอนจะตองผานการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง
การยาย และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว
4) การพิ จ ารณารั บ โอนให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทใด สายงานใด
ระดั บ ใด ต อ งเป น ไปตามมาตรฐานการเปรี ย บเที ยบตํ าแหน งฯ แนบท า ยหลั ก เกณฑ นี้
โดยใหคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนที่ ทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ
และประสบการณ ของผูข อโอนเที ยบกับ บุค ลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒)
ในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการนั้นเปนสําคัญ

-49. การให ได รั บ เงิ น เดื อ น ให ได รั บ เงิ น เดื อ นเท าเดิ ม กรณี ที่ เงิ น เดื อนสู งกว า
ขั้นสูงของระดับตําแหนงที่รับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
10. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและมีมติอนุมัติใหรับโอนแลว
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งรับโอนตอไป
11. แจงสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน สั่งใหพนจากตําแหนง
หน า ที่ แ ละอั ต ราเงิ น เดื อ นเดิ ม โดยให มี ผ ลในวั น เดี ย วกั น กั บ วั น ที่ รั บ โอน และส งตั ว ไปรั บ
ตําแหนงใหมตอไป
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับคําสั่งรับโอนตองรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน
การศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งรับโอน หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ผูมีอํานาจสั่งรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได
12. สงสําเนาคําสั่งพรอมบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน
ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1) บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดอั ต รากํ าลั งตํ าแหน งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาที่รับโอน
2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอโอน
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี
เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติใหรับโอน
13. ใหดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้โดยเครงครัด
กรณี ที่ ต างไปจากหลั กเกณฑ และวิ ธี การนี้ หาก กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง แล วแต กรณี
พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

สิ่งที่สงมาดวย 2
มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
๑. ขาราชการพลเรือนสามัญ
ขาราชการพลเรือนในพระองค
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขาราชการศาลยุติธรรม
ขาราชการธุรการซึ่งเปนขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

-๒3. ขาราชการอัยการ
ตําแหนงเดิม
อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
รองอัยการจังหวัด

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ

อัยการประจํากอง
อัยการจังหวัดผูชวย

วิชาการ

ชํานาญการ

อัยการผูชวย

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๔. ขาราชการตุลาการ
ตําแหนงเดิม
ผูพิพากษาศาลชั้นตน

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ

ผูพิพากษาประจําศาล

วิชาการ

ชํานาญการ

ผูชวยผูพิพากษา

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๕. ขาราชการทหาร
ตําแหนงหลัก
ชั้นสัญญาบัตรอื่น
ชัน้ ประทวน

ตําแหนงเดิม

ชั้นยศ
พ.อ. /น.อ.
พ.ต. – พ.ท. /น.ต. – น.ท.
ร.ต. – ร.อ.
จ.ส.ต. – จ.ส.อ. /
พ.จ.ต. – พ.จ.อ./
พ.อ.ต. – พ.อ.อ.
ส.ต. – ส.อ. /จ.ต. – จ.อ.

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
วิชาการ
ชํานาญการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
ทั่วไป
ชํานาญงาน
ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

-3๖. ขาราชการตํารวจ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตําแหนงที่เรียกชื่อ
ชั้น/ยศ
อยางอื่น
ประเภท
ระดับ
สบ 4
พ.ต.อ./พ.ต.ท.
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
รองผูกํากับการ/
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
สารวัตรใหญ
ร.ต.อ.
สบ ๓
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
ร.ต.อ.
สารวัตร
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
ร.ต.อ./ร.ต.ท.
สบ ๒
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
ร.ต.อ./ร.ต.ท.
รองสารวัตร
ร.ต.อ./ร.ต.ท./
วิชาการ
ปฏิบัติการ
ร.ต.ต.
สบ ๑
ร.ต.อ./ร.ต.ท./
วิชาการ
ปฏิบัติการ
ร.ต.ต.
ผูบังคับหมู
จ.ส.ต. – ด.ต.
ทั่วไป
ชํานาญงาน
ส.ต.ต. – ส.ต.อ.
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
รองผูบังคับหมู
พลตํารวจ
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
ตําแหนงหลัก

7. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
พนักงานเทศบาล
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเมืองพัทยา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

-4๘. ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
พนักงานครูเทศบาล
พนักงานครูเมืองพัทยา
ตําแหนงเดิม
สายงานการสอน
ตําแหนงครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะครูชํานาญการ
ตําแหนงครู (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)
สายงานนิเทศการศึกษา
ตําแหนงศึกษานิเทศก
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
ตําแหนงศึกษานิเทศก (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)
สายงานบริหารสถานศึกษา
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ/
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ/
รองผูอํานวยการชํานาญการ
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/
รองผูอํานวยการสถานศึกษา

ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ

วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

วิชาการ

ชํานาญการ

วิชาการ

ปฏิบัติการ
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แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

รูปถาย 1 นิ้ว

ถายไวไมเกิน 6 เดือน

เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
เรียน (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป
เกิดวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน .................................................
ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น................................................. ตําแหนง..............................................
ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ...........................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ขั้น............................. บาท
สังกัดแผนก/กลุม/กอง/สํานัก............................................................... กรม .............................................................
กระทรวง................................................. ตั้งอยูที่............................................ หมูที่......... ถนน.............................
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนที่.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….……
ปจจุบันอยูบานเลขที่................ หมูที่................ ถนน............................... ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน.....................
โทรศัพทเคลื่อนที่.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….……
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง......................................... กลุม/สถานศึกษา ..........................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ........................................................................................................
ขาพเจาขอเรียนวา
1. ขาพเจามีคุณ สมบั ติทั่วไปตามมาตรา 30 แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ. ...........
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด……………………………………
สวนราชการ........................................................... กระทรวง.....................................................................................
3. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย ( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
/4. เหตุผล...

-24. เหตุผลการขอโอน.....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป)
ที่
1
2
3
4
5

คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
ฯลฯ
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน)

ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
ตําแหนง/ระดับ
สังกัด
หมายเหตุ
............................... ..........................................
.......................................
..............................
............................... ..........................................
.......................................
..............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
ฯลฯ
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน

7. ผลงานหรือผลการปฏิบั ติงานที่ผานมา และผลงานอื่น ที่แสดงให เห็น ถึงความรูความสามารถพิ เศษ
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ประสงคจะขอโอน
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (ยอนหลัง 2 ป)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.3 ผลงานอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
/ 8. ปจจุบัน ...

-38. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ........................................... บาท
เมือ่ ไดโอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมที่จะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามที่กําหนดสําหรับตําแหนงนั้น
9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ ดังนี้
 9.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษา
 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
ตั้งแตวันที่เริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน
 9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ
หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปที่ใหโอน
 9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ํากวาเดิม (ถามี)
 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอโอน
 9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงที่ผูขอโอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ
หรือหนวยงานสังกัดเดิม
 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี)
 9.๑0 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน
 9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2
ต อ มาได เ ปลี่ ย นประเภทตํา แหน ง เป น ประเภทวิ ช าการ ให ส ง เอกสารหลั ก ฐาน
การเปลี่ ย นประเภทตําแหนง
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข อ ความและเอกสารหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ แ ละยื่ น ขอโอนไว นี้ ถู ก ต อ ง
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................................
(..........................................................)
ตําแหนง .....................................................

/คํารับรอง...

-4คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)*
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชา
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) **
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................

หมายเหตุ * 1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม
ความเป น จริ งทุ กประการ พร อมทั้ งรั บ รองความประพฤติ ความรู แ ละความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา
** 2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล

หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน
ที่......../...................
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ.....
วันที่..........................................

เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
เรียน(หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัด)
ดวย (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ).................................................................................................
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น......................................ตําแหนง...........................................................................
ระดับ/ชัน้ ..................................... รับเงินเดือนระดับ/ชั้น.............................. อัตรา/ขั้น................................. บาท
สังกัด .............................................. ขอโอนมาบรรจุแ ละแต งตั้ งเป นข าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง...........................................กลุม/สถานศึกษา
............................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ......................................................
กระทรวง..........................................................
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการที่รับโอน)..........................................................
พิจารณาแลวมีความประสงคจะรับโอนจึงขอทราบวาจะขัดของในการใหโอนหรือไม หากไมขัดของ ขอทราบขอมู ล
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ป จ จุบั น ดํ ารงตําแหน ง ระดับ หรือชั้ น ใด รับ เงิน เดื อนเงิน ประจํ าตําแหน ง/เงิน วิท ยฐานะ
และเงินคาตอบแทนเทาใดสังกัดหนวยงานใด
2. เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม
3. เปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม
4. เปนผูอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม
5. เคยเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลายหรือไม
6. เปนสมาชิก กบข. ชพค. ชพส. หรือสมาชิกองคกรสวัสดิการอื่น หรือไม หากเปนสมาชิก
ใหระบุการเปนสมาชิกและหมายเลขดวย
7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม
8. อยูระหวางการลาศึกษาตอ หรืออยูระหวางการปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน หรือไม
9. ยินยอมใหโอนไดตั้งแตเมื่อใด
10. ขอมูลอื่น ๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงให ..............(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ)
ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ
หนวยงานที่รับโอน
โทรศัพท................................
โทรสาร...................................
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คําอธิบาย
ประกอบหลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
หลักเกณฑ

3. หนวยงานการศึกษาที่รับโอนตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับ
คั ด เลื อ ก ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตํ า แหน ง ที่ รั บ โอน
ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ข องหน ว ยงานการศึ ก ษา หรื อ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง หรื อ บั ญ ชี
ของสวนราชการนั้น ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
คําอธิบาย
ตําแหนงที่ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง
คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับโอน มาดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับชํานาญงาน
4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.2 ต อ งเป น พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข า ราชการอื่ น ที่ ได รั บ การบรรจุ และ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน
โดยเปนการสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือ
เทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน
คําอธิบาย
พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่สามารถขอโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้
ในกรณีที่ผูนั้นดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีที่ผูน้ัน
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไปขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ผูนั้นตองเปนผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงประเภทวิชาการหรือตําแหนงประเภททั่วไปดังกลาวแลวแตกรณี โดยผลการสอบแขงขัน
ทั้ ง นี้ ผลการสอบแข ง ขั น ดั ง กล า วต อ งเป น การสอบแข ง ขั น ที่ เที ย บเคี ย งหรื อ
เปนการสอบแขงขันที่มีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 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 แล ว และการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว
คําอธิบาย
การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และ
การโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็ จสิ้ นแล ว หมายถึ ง ให พิ จ ารณา
การยายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือน
สามั ญ การพิ จ ารณาเปลี่ ย นตํ าแหน งข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 สังกัด สวนราชการอื่น ตามลําดั บ มาบรรจุและหรือแต งตั้งใหดํ ารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
9. การใหไดรับเงินเดือน ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงที่รับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
คําอธิบาย
กรณี ที่ เงินเดื อนสูงกวาขั้ น สูงของระดับ ตํ าแหน งที่ จะแตงตั้ง ใหได รับ เงินเดือ น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23
ลงวั นที่ 27 ธั นวาคม 2559 ซึ่ งกํ าหนดให นํ าหลั กเกณฑ และวิ ธี การ ตามหนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม
_____________________

