
 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 



หลกัเกณฑ์การบรรจุ  และแต่งตั้ง ที่ถือปฎิบัติ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  1             
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย                  

1. หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว15 ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2563 หนำ้ที่  1  

เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแขง่ได้เข้ำรับรำชกำรเป็น                

ข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ต ำแหนง่ครูผูช่้วย     

2. หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561  หนำ้ที่  2 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็น                   

ข้ำรำชกำรครูและ  บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ต ำแหนง่ครูผูช่้วย 

3. หนังสอืส ำนักงำน ก.ค. ศ. ที่ ศธ0206.6/ว.22 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563   หนำ้ที่  11 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำบัญชีผูส้อบแขง่ขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึน้บัญชีเป็น                                      

ผูส้อบแขง่ขันได้ในบัญชีอื่น   ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

4. หนังสอืส ำนักงำน ก.ค. ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 เมษำยน  2562  หนำ้ที่  17 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่                                       

รองผู้อ ำนวยกำร  สถำนศกึษำและผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

5.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11  ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2561  หนำ้ที่  24 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่                                

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่น                                        

ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหนง่ประเภทอ ำนวยกำร 

6.  หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว21 ลงวันที่ 20 พฤศจกิำยน 2561 หนำ้ที่  28 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่                         

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ                                     

สังกัด สพฐ. 

7. หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว25 ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2561  หนำ้ที่  36 

เรื่อง  กำรแก้ไขคุณสมบัติของผู้มสีิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและ                                  

แตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ สังกัด สพฐ. 

 



8.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว33 ลงวันที่ 24  ตุลำคม 2560  หนำ้ที่ 37 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่ 

ศกึษำนิเทศก์ สังกัด สพฐ. 

9.  หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว4 ลงวันที่ 25  เมษำยน 2561  หนำ้ที่  44 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยชื่อผูไ้ด้รับกำรคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึน้บัญชี 

เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในบัญชอีื่น ต ำแหนง่ศกึษำนิเทศ สังกัด สพฐ. 

10.  หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28  กันยำยน 2560 หนำ้ที่  50 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุ 

และแต่งตัง้เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำร 

ศกึษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค(2) 

11.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลงวันที่ 7  พฤศจกิำยน 2562 หนำ้ที่  67 

เรื่อง กำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ทำยำทขอข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวง 

ศกึษำธิกำรที่เสียชีวติทุพพลภำพหรือพิกำรจนตอ้ออกรำชกำร อันเนื่องมำจำกกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองด ีเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค(2) 

12.  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004/ว14  ลงวันที่ 29 กันยำยน  2559  หนำ้ที่  68 

คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งทำยำทขอข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงศกึษำธิกำร 

ที่เสียชวีิตทุพพลภำพหรอืพิกำรจนต้อออกรำชกำร อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

 หรอืกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมอืงด ีเข้ำรับเป็นรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

13.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลงวันที่ 4  มกรำคม 2564  หนำ้ที่  77 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

ต ำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
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\J

l:W~lnil~BEJl:1::;'Vln~'U 1V1EJ1VI'lh::;fl1l'1jlEJ~Be:J(fB'U 1.1.'I)..:Jii''Ul~b~EJ..:jci'1~'U~ e:Jmvlfl::; 1.1.'U'Ujll.J:U 1 run nlU'Vll,J BEJ
'IJ 'IJ

'Vl~B(fl'll11'1l1bBm~mn'Ufl~\l1'Vl1i .uru;1e:J(f8Ubb 'I)..:jii'ulvlfl~..:jneJ'Ul. U'UB'U tJf1I.~n~ ~ . ~

y( \I.Q 1 Vli.'11'U'Jl'1l fllj I.u'U~ t11'VlU VI j::; EJ::;b1l:11·i1 1 ~,ruu ru~ e:J(fauu -U\lii''U lvl.fll EJ1'U
'IJ u 'IJ

m"B'U1::;EJ::;blm~t11'Vl'U~ 1~tJfhu..:jn..:jmll.Jb 'Vll.Jl::;(fl.Jbbl:1::;U1::;1EJ'1lt1~'Vll..:jjl'1lfl1j"il::; lvl-r'Ub U'U~lrlt1J .uae1VI nl'1:U.
'Vl~B B.n.fl.l'1. ~ n.fl.l'1. ~..:J bb~lbb~mru 'lh::;f111'11::;CJ::;b1mf111;'Uuru~~(fB'Ubb-U..:J-rr'Ul~ 19I1l.J~~1'U'Jl'1lf111t11'Vl'U~

" 'IJ

111 'U'lh::;fl1P1-r'U6'lirA1vll CJ

'oJ. f11 j b~ CJnI'll e:J(fB'U u 'I)..:jii''U1~l.Jl11CJ..:jl'U1'11 b~B'U 1'J"il uae bb~..:J~..:J~VI~l'VliT \I~m ~ CJnl'11
'IJ •

cr(fB'U u'11..:jii''tJlm~EJI9I1 'Ibth.J11 EJ'Uflfl'H;nl.Jci'1~'U~1 'UU 1::; f11P1~'U'tj'fll:Se:J (f B'U 1.1.-U..:jii''Ulvll9l1l.J~mj~u 'n n 11
" , D~ " "d.J

1'UbBn?fl1fll 'J6'lir fl'J 1~ CJ t11'Vl'U ~1'U11EJ '11'U1'l1 hiuB CJnl1 I.~ ~1'U bb~hit.n'U ~'Ul'U iT'll bb~1'UU1::;vr'U 19111

a..:j'Vl::;I.tiCJ'U'llB..:j1 'lh~ruVvl'U'Vll..:j 1~EJ1Vlbb~..:J11tJa::;b~CJ~~..:J~B 1u.Q

b.(9) l'U nm bba::;l;"1f11'UVi'J1CJ\ll'U1'11

'oJ.tv bB n?fl1 bba::;'VlGlmn'Uvi'l iU1::;nB'U f111jlCJ..:jl'UI'll
'"
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. ..,
b.~ 11tJ~aLLrt~Vi~'1?ltll'UPifl'l'}1V1~m"j1tJ'I1'Ufl11Pifl'l~nVi"il~'U11"ilLLrt~LL!?i'l~'1•.,
b.<t l'UVi:U~'U11:ULLrt~LL!?i'l~'1•

d .::J ~
b. b au 1~n:!.j'V1LVI'U?l:wm1

lri. ~?la'ULL"Ii'l'll'Ul~:U~tl fltJ m~ flfl11~'Uuru~djB~,r'UijmriTl.~mruVl'd'l vi'l!?iBhJ.Q
'U \J '" 'U

!ri.(9) 1~-r'Ufl11'U11:ULLrt~bb!?i'l~'1hJLb~1• .,
!ri.1v 'llB?l ,,~a'V15fl11'U 11"ilua ~Lb!?i'l~'I.

(9)0. fl11'l11UqJ~~?lB'U u"Ii'li'U 1~ 'UuqJ~'Vl'd'll 'll~'Uu qj~ LU'U~?lB'Ubb"Ii'I 'll'U1~ 'UuqJ~~'U

1~Lu'UhJm:WVl~mmu,] i5Al'~ ~. n.I"1.Pl. nlV1'U~

(9)(9). fl11~hdj'Ufl11'llB'I~1'U11"l!fl11 1~~1 L-U'Ufl11vi'l.Q

(9)(9).(9) nlV1'UVl~~~l'U~ltb Vll1~'h~b~a1m 'Ufl11?lB'ULL'ti'li'ULL~ fl11f1V1L~Bn .:

(9)(9).1v nlV1'U~l'U bJrtl1'Ufl11?la'ULL"Ii'l'll'U

(9)(9).m nlV1'U~1~f.I~blrtlfl11~'UuqJ~~?la'UlJ, "Ii'l'll'U1~ 1~ij1~f.I~bJrtl~LVI:Wl~?l:W 1~tJ1~

f'11i1~i1~1l1~1f.1"l!'l1~'V11'111"l!nl'~:U~l~-r'ULU'U~lf1qj ~'1d ~a'lllJLn'U?la'ltJ
Q cv d Q.I II 0 w .J'CLI

(9)(9).~ mVll1"il~fl11Lnmn'Ufl11aan'lla?la'U .f111"1n .f111"1'll LLrt~fl1V1'U~(Jl1"l!1~LL"~

I"1~LL'U'Unl'~1l1~Lij'U.f111"1fl m:WVl~n?l(Jl1~nlV1'U~vhf.lVl~mnru,]LLrt~i5fl11d
\J

(9)(9).<t nlti'U~~(Jll:Wfl11~lL -u'Unl'~?la'ULL"Ii'l'll'U1~ Lu'U111~1tJI"111:W'U~~'V1~~~li'j'j:W

o 0 0 I I ,dq cv ~ ~ I Q 4 4

(9)1v.(9) fl1V1'U~"ill'U1'U(JllLLVI'U'l11'l'V1:waml L'l'UL~B'U LLrt~n~:W1"l!1Vl1B'VI1'lVl1a?l1'tJl

i"l!lLan m'lil.'Ufl11?laULL"Ii'l'll'U(Jll:W1"111:w(;}a'lm1"illLU'U'll8'l?lm'UPim~1
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"(9))~lm'Ul'ilbbVl,j~ ~lbb'Unfmnl'li W~eJ:l.J'Vl~1~'Ue)1'111b1'Ub~a'U, , ,

sn) l'U nm m1~a'Ubb-u~-rr'Ubb(l~am'U'vB''U~iTfl1

~) 1~(J~blmf1l1~'U0ru;ger~a'Ubb-u~-rr'U1JlI'11:wvl?il'U11'llm1fllVl'UVl
v 'U

b'lI) ~Vl?il'Ufl~bb'U'Uf1l1~eJ'UfllllJ~flll:wmlJ11m~ tnnUl 'lllba fl (mill fllVl'UVl1Vflj
"

f1l1?1au-Um~(J'UbbuU'lhtr(Jbb~~.frifltJnu1i1'Ufl111b~mn'U)

1'11lJVl«mflru.;jbb~~15n11vl fl. fl.i'L fllVl'UVl1Vf~alTuflflmr'UbU'Uer"lJ1Vlflru~lJ0~~\l~ lJl-rufll1'U11\l uae
't 'U 'i 'I

bbvl~~~b-Ul-rU11'llfll1bu'U-U111'llfll1fl1 uaeu flmflTvn~m1(ai fl~l ~ lbbVl,j~fl1er-d";m~~-dVllflmVllJl-r'Uf1l1U11\l
'U "I 'U'U,,"

ri1511lJbij(JlJfl11~iTfl1?1a'U ~l'Ul'U moo U1Vl bb(l~1Vf~iJm1'Ul'U bl(ll vlbUVl-r'U~iJfl1

(9)19.~ tllVl'U Vl1Vfljb-.illVlih~ 1'111\lasu ban~11 fl ru?l:w0~ bb~fl rulvlJ"lJeJ~er~iJfl1.. 'I" 'U

~eJUbL-U~.zr'U1Vf(lflvi'eJ~1'11~1'11:wvl1~U111'U'th~fl1i'1-rU?liTmm)1Jbb -u~.zr'U11:w~~\Y\'1bij'Ufl11~'UI'Il:WfllllJ~lb u'U" ,
~~1'Ubbvl~~l'U1Vf-oilVlv11?1i)~t:r?liTfl1bb(Jfl(911lJflrull'linci:Wl'lll Vl~aV1l~Vl~a?ll"lJl1'lllbafl 'lh~fl1i'11 11'UvlbUVlbC-W

'U ".."
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"'0 .c::t. 'V.<::lit. ~ d c!iI d,
~Vll b'U'Urrrsanu u "IJ~"IJ'U'Vll.:JB'Ub'Vlel'H 'UVl Vl'jB'Vll.:J?fBVll.:J 'l

(9)1v.b ~lbihml'j?fB'U J11fl n uae J11fl "IJ

(9)\v.1rl 'lh~mmltJ~elerm~fl~bb'U'Umfl n uae mfl "IJbb{;)~~J11~bJ~ln, ..h~BtJ~~Vlna'U
"

~ija'Vl5?fB'UJ11fl fl lV1m~tJ.:JVl11.Jci'1~'Ubi:'l"IJ'l.h~~lvi'l?fB'U

(9)h~ ~lb-U'Unl'j?fB'U J11fl fl

(9)Iv .~ 'lJ'j ~ n 11i'l'j 1 tJ~ B er?fB'U u "Il~-U'U1~ bOl'll ~ er~l~fl~ uu 'UVl111in ru" ms I'i'VIa'U
" 'U.

iiB « ~.:J-d1~'lh~mIi'l11l'U.~btJVlltJtJ Vl~elVl~.:J'lJ'j~'1Jlal.J-W'U6'Vll.:JB'Ub'VlelibiJVl Vl1B'Vl1~~ell'il.:J "l

(9)Q1.1'Um'j~lb-U'Um'j?fel'Ubb"ll.:J-U'U nli'l,J. Vl1B B.n.fl.li'l. ~ n.fl.li'l. ~~ bb~lbbl'imru B1~bb{;).:Jtff.:J

m~l.Jm'jbb~:::L ..ij1Vl':h~~'U~VI'1JB'U msasu u "Il~-iJ'U1~Vlll.Jfl111.J~ 1 bU'Ubb~ ~fl111.J bVl1.J1~?f11 Vl1elel·1~l.JB'UVl1.J1tJ

1~~ltJn.:Jl'U~;~15nl'j-.il~Vl1V1 ~ltJn.:J1'Ub"IJVl~'U~m'j~mn'lJ'j~fll1~mn ~ltJn~l'Ub"IJVl~'U~m~~m·n

l15tJl.J~m~n ~ltJn'U~Vl1'j.:J1'Um'j~mn~bli'l~ ~ltJn.:Jl'Uflru~m'jl.Jm'jm'Jm~lPim~l ~1,:rn.:J1'U'lJ~Vlm~'Vl'n~

Pin~n5m'J bb~1 bbl'im ru bbl'i.:J~.:Jm'Jl.J ms ue ~ b..ij1Vl,rl~~'U~VI'1Jel'U n 1'J ?fB'U bb"Il.:J-U'U1~~11.Jfll11.J~lb U'Ubb~:::

fll11.JLVlm~?f1.J ~~-d nl'J~l b-U'Unl'J?f nu u "Il~-U'U1~fiVlVl~nm'j'U~Vl1'Jn~m),Ul'Ubijel~~~

(9)«. n1'J~lb ilumsaauu "Il~-U'UVlln'lJ'J1n~rJ1ij n1'J'VJ~~VlVl~B~ell 'lJ1'U'Vl1~hj~~~Vl Vl1el

~lb -U'Un1'J~Vll'I~ 1V1e)'Uell '0,1bnVlfl1111 hj bU'U5'J'J1.J 1~er~lb -U'Unl'J?fB'U bL"Il.:J-U'U~~l 'Jrul bbm "lJVl1BtJm~ n
'U

f11'J?ffl'U bb"ll.:J-U'U1 'Ufl~~tT'U 1~

(9)~. n1) 1V1~B ~ 'J:::Vl'J 1.:J~ 1 b-U'Uf11'Jml.JVl~ n bn ru'" bb~~i6 f11'J?f fl'U bL"Il.:J-iJ'Ub-riB'U'J'J'O,1LL~~
\J •

~ f'l5 o\!Job.b/l (9)« ~.:J1'U~ Iv« mn.!J1fll1 Iv~~~ 1~~lb-U'Uf11'Jl'ifll'lJ'O,1'Ubb~lL?f~~

(9)b. mrum1J?f1111'Jfl~lL-U'Un1'Jml.JVlafli.nru"Lb~~16n1)'m~ 1~b?f'Uel n.fl.li'l. Vi~1'Jru1

--------- -- _. - ---- ---------
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btl'U';;l';jl"lfm<,jfl';jbba::'UflalnWI1,:jm';jAm~n ~lbbVlti,:jfl<,jli"lilti
'U • 'U V

(a,:j'W~£J:!JVll1,:j~B6hl1n,:jl'U n.a.s. ~ Ai) olDob.b/l ~ a,:j1'U~ ~ lJf.l'UltJ'U kld.'O<Pl)
•

111f1 n fl11:!J';j£J'U~ flil:!J6'll:!Jl"Hl..r11tl bba::fl11:!J~fl11:!Jb,jl1~b~tl1nUflW5';j';j:!J ~'itJ5';j';j:!Jbba::" " .
ff ~I ~ ClI ~

e:lfl:!Jn1<,jW"lJ£J,:jfl11:!Jbu'UfI';jtba:::!Jl~'Hi1'U1"lfl"lfW\'l1,:jn1<,jAm~1 (<Plct'o fl::bb'U'U)
• 'U ...

0). fll1l.m),tJ~ ct:o Fl~u'U'U l-MVlVI~t)'U1~CJ16nT'.ii;'le)'tJ-Um ~CJ'Ubb'tJ'tJ'tJdUtJ 1'Ub~eJ~~eJ1ud"

0).® ~V1LH'l1i;'1\w;inl':l'lJ5~'lJtl';j~LVlI"I

<9l.bTl 'UltJ'tJ1CJ'lJeJ'I1~'tJ1~~L~CJ1-UeJ'In'tJnl':l~mj1....

<9l.~ l~'U5';j1:JJ 1VltJ bb~~'lJ'UU511:JJLi1CJ:!J'lJ1~bYH1J1V1CJ

~.ct: nDVll.J1tJ~b~tJJ-Umn'tJfl1';iu5llih1'lJm1

<9l.ct:.<9l nDVI:!J1mntJ1n'tJfl1';iPim~lbb~'1'lJ1~

<9l.ct:.® nDVI:!J1tJbnCJJn'\J';i~LUtl'tJ'tJ~Vll111'lJm';jm~V1';j1'1~mn5n1';j

<9l.ct:.bTl nDVI:!J1m~tJln'tJ~mfl~LL~~~flmmVl1~fl11Pimn

~ Q...I 1,.1 d
<9l.tt.tt nDVlmmntJ1n'tJfl1';i~:JJmeJ~b~n

<9l.tt. b nDVI:!J1tJ bntJln'tJfl1';j~Vlm1Pimj1 r;11V1~\JA'U-Wfl1';j

<9l.tt.b'li nDVI:!J1tJ nD ';j~bUtl'tJ VI~nbnruov1bb~~16fl11~b~tJJ-UeJ~ 1~tJ\?l';i~n'tJ~J'U11'lJfl11

(51iJ l-M';j~'tJ1i1'U'lJ';j~fl11"11'tJi;'IiJA';ji;'leJ'tJu-d-:J-U'Uv11t1)•
<9l.b Al1:JJim1:!Ji;'Il:!J1';jf.lv11'Um1j1e)'1ntl1jvibMCJJ-UeJ-:Jn'tJfl1';j'lJ5u~-:J1'U l~CJl-ML'D'U1uml.Jvi

~1'U';j1'lJn1';jn1V1'U~

.®., m1l.J1;'IllJl';jnvfl1'lJ (ct:o A:iLL'U.'U)l-M'Vl~i;'I@ul~CJlfim';ji;'l8uoUeJ5~m"!bb'tJ'tJtl';j-UCJ l'Ub~eJ-:J

q v V 1,.1 I

Lntlln'tJmL~'lm~~'lJeJ\j~\?ll-:J 1

l!J.® AlllJ1;'I1lJ1';jf.lv11'UJll1j11V1V l-MVlVl1;'IeJ'tJA11lJboU1h.fl11j1 fl1';je)1'U~'tJ l"ilmllJ fll';j1;'l';jUAl1lJ.
fll';j~fll1lJ nl':l'lJ£JlVAlllJ fl1';jL~tJ'UoUeJmllJ fl1';j1;'l~nVlfh m';jbbvi-:Jtl1~ltJA bb~~rl1Pl'Wn_

lo.sn mllJ1;'Il:!J11f.lv1l'U LVlVltJa l-MViVI1;'IB'tJb!;W fl11lVlm1lJ1;'1 1:!J11f.ll un11 fi~1;'I1UVl1 LVlVltJa. . .
LL~~BUlJ1eJ'lJllJCJ, .

en, Al1:!J~A11l.JLoU11"'iJbMtJJn'tJAru5';j';jlJ "'iJ~tJ511:!J bb~~eJVllJfl1';jru'lJB'IFlJ1lJbtl'Um bb~~lJ1m~1'U
\I , , 'U d.!

1'lJl~W'Vl1'1fl1<,j~n1jl (tto A~bb'U'U) 1~'VlVl-i;'IB'tJ1~1tI16fl1';ji;'leJtJoUm~tJ'Ubb'tJ'tJtl';jUV 1'Ub~eJ-:JvieJ1'lid
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sn.sn l.JlI'l1!1'Wv1l'Utl11'IJij'U1i,nw

m.~ l.JlI'l1!1'Wv11'Wtl11'IJijtml'l'W

311fl 'lI fl113Jjfl113Ja13J1·Hlm.uLtl'W1Z~hLLVIt.i.:l (G>ct'o flZLL'IJ'IJ)

Cil. fnl3Jjfr;m.J611l.Jl1mM~'Jn'Ul"111fl1'j'~m."l1 ((;'J}ct' fl:::bb'W'W)1~'VIVl61e:J'U1vw15fl1'j'61e:J'U.um~~'W

LLi.J'U'lJ1tJ~1'Wb~e:J"~e:J1'IJd

Cil.Cil l1an61mbb~:::fl11-W1'lJ'W1V"rn61m• '\J' . '\I

Cil.1!> l1~nfl1~61e:J'W~b,J'Uni161e:J'Wf)Vllbfl11:::~bb~:::tl11~Vltl11b~~'Wi~ b,J'W~b~~'WblJ'W~lA qJ

Cil.m ~1'l1'V1fJlm1~mrlbb~:::tl11bb'W:::bb'W''J

....... .,.
Cil.b fl11'J\J~'VI1"fl11Pln~1

Cil.g-J ~e:J 'lJ1I'lm1l.Jbb~:::b'VIfl1'W1~~'VI1"tl11~n~1

Cil.~ tl111Vlbb~:::'lJ1:::Lij'Wc.J~fl11~n~1

Cil.ti an~ru:::~1'W~'lJij~1'l1l.Jl.JlI'l1!1'Wv\'lbbWU"

h fnll.J-rfl'Jll.JG11l.Jl1mM~'Jn'Umil.Jl"111 11~e:J'VI'1"11~e:J611"1J11"111be:Jn({;'jct' fl:::bb'W'W)l~'VIVl61e:J'U'U •

1Vl~15m161e:J'U.uaL~~bb'U'U'lJ1tJmb~:::11~e:J.fl1fl'IJfitmbMmn'Ufl'J1l.J-n'Wbife:Jl11nl;il.J1"11111~e:J'VI1"11~e:J611'lnl"111be:Jn
~ 'U •

~"d mn~'J'W11"11fl11 1~n111'WVll~iifl1161e:J'U.um ~ uuu'U'U'lJ1tJmb~:::f)lfl'IJij u~l 'Wfl111b~m n'W

l~nll1'1JVl~Vl~.'J'Wfl:::bb'W'Wv1'J~

IYlfII fit 'fl113Jbl13J1::a3Jn'Uv\'1Lbl1t.i.:lbb~Z1"!11~'W (ct'o aeu 'IJ'IJ) 1~'lJ1:::Li)'W1~~15fl11~l.J,fl1~ru
~"bnl'l 1'l1'J\J61e:J'Ube:Jn611111~e:J15~'W~bl1l.Jl:::61l.J1Vl~'lJ1:::bi1'W\Jln

Cil. 'lJ1:::~~'J'W~'Jbb~:::fl11~n~1

I£J. 'Ufl~nan~ru::: vb"Vi'Jl\Jl•
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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
และขาราชการอื่นท่ีกําหนดตามบัญชมีาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ 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 ตัวชีวั้ด 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 ดังตอไปนี ้

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 
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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. ประวัตกิารศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

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

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

6. ประวัตกิารรับราชการ (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  ดังนี ้
  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 ..................................................... 
 

 

 

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

** 2.    ใหระบุความเหน็วา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 
หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน 

 

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

 วันที.่.........................................  
 

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 ดังนี ้
                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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