
 

  

 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

เรื่อง   รับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน เพ่ือบรรจุและ 

             แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

--------------------------- 
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ดําเนินการประกาศตําแหน่ง
ว่างเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐ ๒๐๖.๕/ว ๒๙  
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.
(๒) และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม           
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔  ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒  
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖  
ธันวาคม ๒๕๔๙  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ดังน้ี 
๑. ตําแหน่งว่างที่จะดําเนินการคัดเลือก  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่ 
 

ที่ ช่ือตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 
เลขที่

ตําแหน่ง 
กลุ่ม/หน่วย เงินเดือน 

1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 5 อํานวยการ 28,930 
2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 41,160 
3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 41 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 47,180 

 
/๒. คุณสมบัติ... 
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๒. คุณสมบตัขิองผู้มีสทิธิส์มัครเขา้รบัการคดัเลือก 
 ๒.๑  คุณสมบัติของผู้ขอเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย หรือโอน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ 
ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีดังน้ี 
  ๒.๑.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ. ศ. ๒๕๔๗  และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานตําแหน่ง      
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.๑.๒  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
  ๒.๑.๓  ไม่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
และ ต้องดํารงตําแหน่งในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
  ๒.๑.๔  ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.๑.๕  ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑.๖  ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
      ทั้งน้ี ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้น้ันด้วย 

 ๒.๒  คณุสมบัติของผู้ขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  มดัีงน้ี 
      ๒.๒.๑  มคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ. ศ.๒๕๔๗  และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานตําแหน่ง    
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
      ๒.๒.๒  ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังจากผลการ
สอบแข่งขันในประเภทตําแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับตําแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขนั 
ที่เทียบเคียง หรือได้มาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และ 
ต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทตําแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตําแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 
      ๒.๒.๓  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ที่จะรับโอน 
      ๒.๒.๔  ไมอ่ยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
และ ต้องดํารงตําแหน่งในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
      ๒.๑.5  ไมเ่คยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทํา
ความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๒.๑.6  ไมเ่คยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๒.๑.7  ไมเ่คยเป็นบุคคลล้มละลาย หรอือยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
      ทั้งน้ี ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้น้ัน 

      กรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบริหารงานบุคคลในรูป
คณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น้ันด้วย 

/๓. วัน เวลา และสถานที่... 
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๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ย่ืนแบบคําขอฯ ตามแบบที่กําหนด  
ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน โดยยื่นด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ระหว่างวันที่  ๒๗  มกราคม – ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ในวันและ
เวลาราชการ หากพ้นกําหนดน้ีถือว่าไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ 

๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย 
  ๔.๑  แบบคําขอเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย หรือโอน แล้วแต่กรณี ตามรายละเอียด         จํานวน  ๑  ชุด 
          แนบท้ายประกาศ (ติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป) 
 ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ยังไม่หมดอายุ            จํานวน  ๑  ชุด  

๔.๓  เอกสาร หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาตามแบบคําขอฯ ข้อ ๙         จํานวน  ๑  ชุด 
๔.๔  เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา (รูปเล่ม)                 จํานวน  ๓  เล่ม   

ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร   
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ แล้วแต่กรณี (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
* กรณีทีผู่้สมคัรเข้ารับการคัดเลือก ไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตาม 
  องค์ประกอบตัวช้ีวัดข้อใด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในองค์ประกอบตัวช้ีวัดในข้อน้ัน * 

 ๔.๕  แบบคําขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง   
กรณีประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามแบบที่กําหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ)  
 ทั้งน้ี สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
พร้อมระบุ วัน เดือน ปี และเอกสารหลักฐานทุกรายการ จะต้องส่งให้ครบถ้วนภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย หาก
ไม่เป็นไปตามกําหนด จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
๕.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
   ๕.๑  พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕ 
/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และองค์ประกอบการ
ประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑  และ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
          ๕.๒  กรณีการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนต่างกลุ่มตําแหน่งไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอน ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ด้วย 
และการพิจารณารับโอน จะดําเนินการภายหลังจากการย้าย หรือการเปลี่ยนตําแหน่ง และการบรรจุและแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค .(๒)  
เสร็จสิ้นแล้ว 
 

/๕.๓  การพิจารณารับโอน... 





 

  

 
กําหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     และย้ายขา้ราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนไปบรรจุและ 
                แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   
                                   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษายโสธร เขต ๒ 
 (แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๔) 

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

เริ่มประกาศรับสมัคร    วันที่   ๑๒   มกราคม  ๒๕๖๔   
รับสมัคร        วันที่   ๒๗   มกราคม  – ๔ กุมภาพันธ์  256๔  
       (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลอืก   ภายในวันที่   ๑๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ดําเนินการคัดเลือก    ภายในวันที่   ๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   ภายในวันที่   ๑๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

 
 

หมายเหต ุ
 กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ดูรายละเอียดประกาศได้ทางเว็บไซด์  http://yst2.go.th 
 
 
 



 
แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

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

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

สิ่งที่สงมาดวย 2 
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4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน

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

 

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

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

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

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

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

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

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

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

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

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน           

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

 รับยาย/โอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ2 

 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน  
    ประเภทตําแหนง 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

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

/คํารับรอง ... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

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

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

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

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

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

 

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

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

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

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

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
  

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

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

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

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

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

 ตอมาได เปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
 การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

  ขาพ เจ าขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ ถูกต อง 
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

/คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 
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