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กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔
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 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕
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ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๑๗
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

     8.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมนิ และคะแนนประเมนิ 
 8.3 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้ง

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

 1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 8.4 สําหรับการพิจารณารับโอน
ใหนําขอมูลตามขอ 8.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย  

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

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

11. แจงสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน ส่ังใหพนจากตําแหนง
หนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีรับโอน และสงตัวไปรับ 
ตําแหนงใหมตอไป 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับคําส่ังรับโอนตองรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน
การศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

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

1) บัญชีรายละเอียดอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน 

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

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหรับโอน 
13. ใหดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้โดยเครงครัด

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

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

๑. ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค 
 ขาราชการรัฐสภาสามัญ     ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

ขาราชการศาลยุติธรรม          ขาราชการธรุการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ   
ขาราชการฝายศาลปกครอง    ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

    ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
    ระดับอาวุโส 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 

 
2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป   
    ระดับชํานาญงานพิเศษ 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

  
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 
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3. ขาราชการอัยการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
รองอัยการจังหวัด 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

อัยการประจํากอง 
อัยการจังหวัดผูชวย 

วิชาการ ชํานาญการ 

อัยการผูชวย วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๔. ขาราชการตุลาการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ผูพิพากษาศาลชั้นตน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

ผูพิพากษาประจําศาล วิชาการ ชํานาญการ 

ผูชวยผูพิพากษา วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๕. ขาราชการทหาร  

 
ตําแหนงเดิม ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

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

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

ท่ัวไป 
 

ชํานาญงาน 
 

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

ตําแหนงหลัก 
ตําแหนงท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืน 
ช้ัน/ยศ 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ประเภท ระดับ 

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

 พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 

 สบ ๓ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

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

วิชาการ ชํานาญการ 
 

 สบ ๒ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ./ร.ต.ท. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

รองสารวัตร  ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

 สบ ๑ ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

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

 
7. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
    พนักงานเทศบาล   พนักงานเมืองพัทยา                       
     พนักงานสวนตําบล   
      

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
   ระดับชํานาญการพิเศษ 
   ระดับชํานาญการ 
   ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
   ระดับอาวุโส 
   ระดับชํานาญงาน 
   ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 
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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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แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

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

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

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

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

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

 

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

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

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

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

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
  

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

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

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

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

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

 ตอมาได เปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
 การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

  ขาพ เจ าขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ ถูกต อง 
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

/คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 
หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน 

 

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

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

เร่ือง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

เรียน(หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัด) 
 

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

4. เปนผูอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม 

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

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

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

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

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

คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวธิีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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

 

 
หลักเกณฑ 

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

คําอธิบาย 
ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง  

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

ในกรณีท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีท่ีผูนั้น

ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไปขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ผูนั้นตองเปนผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนงประเภทวิชาการหรือตําแหนงประเภทท่ัวไปดังกลาวแลวแตกรณี โดยผลการสอบแขงขัน  

                  ท้ังนี้  ผลการสอบแขงขันดังกลาวตองเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือ 

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

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

คําอธิบาย 

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

  คําอธิบาย  
  กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

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

 

_____________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถและความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรูความสามารถและความเหมาะสมของผูขอเปล่ียน
ตําแหนง ยาย หรือโอนท่ีย่ืนคําขอไว ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 6.4 สําหรับการพิจารณารับโอน

ใหนําขอมูลตามขอ 6.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย 
2) กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง  

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

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

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

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

 8.1 กรณีการเปล่ียนตําแหนง หรือยาย เม่ือออกคําส่ังแลวใหแจงหนวยงาน
สังกัดเดิมทราบ  

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

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

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

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

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
10. ใหดําเนินการพิจารณาเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน ตามหลักเกณฑ

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

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

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

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

สิ่งที่สงมาดวย 2 
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4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน

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

 

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

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

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

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

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

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

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

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

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

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน           

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

 รับยาย/โอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ2 

 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน  
    ประเภทตําแหนง 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

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

/คํารับรอง ... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

ประกอบหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

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

 

หลักเกณฑ 

                  3. หนวยงานการศึกษาที่รับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

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

แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

  คําอธิบาย 

ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง 

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับเปล่ียนตําแหนง  

รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน มาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

หรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชํานาญงาน  
 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
2) กรณีการเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง   

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

สิ่งที่สงมาดวย 3 
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คําอธิบาย 

กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง ไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ 

ชํานาญงานขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

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

ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 10 ลงวันท่ี  

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

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

 

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

 

คําอธิบาย 
กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

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

_____________________ 
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",

(09S"ZIbl!!LUUWS"~n.p~lZt,/£090ZOg~~V~oUn.LI:'U,tt.L~G.~I:',tt.l.1IbG.~M.I:'~)

5'P""II>
::nl.~liJlA,tn@~1::~11::nl.~IiJIA,e,1tt~r;.nIf1.111.~ '="F''="1'='I0
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~~11kn,~~1~Llln,Ul,~WLn,~~@~1~]'-~~Lllnt~n,lj~~lbkl~~n,tt1~t~~kl11~UllLll.~~LIi\,ru,~~1'<1n,[J1~~fb~Llln,L~~@)tl
rb('bIl"Prb('bIN'

l~111'£@E-IbLWn,[!1~~fb~Llln,L~~@)tlllL~ll@n, R!.l1~mLll.W~1~le\~n,L!WIi\,~~~11mLll.W~1~le\~n,L~~Ii\,~Z·£

M,ll.Lll.lLn,~M,~~11~@mwLn,~M,~Llln,L~~~11n,~~mll.~Lll~~~LIit,~n,~Llln,L~n,@kl~Llln,~~1~Lll F='~rb('bI'iF='rbrb"="f'5p:;:r

"

'""''' n.~~n,[!1~~fb~Llln,L~~@)tl~n,L~~Ii\,~n,@~m~Iit,~n,L~~Ii\,~U:@Il.~.£
"' bn.b('b

~~lbklmle\~LIl.~n,r;1L~@~~tn.!!omll1ll~Iit,IbLWfbtn,r;1[bt~~lbklmle\U:L~n,M,l~11n,@kl~l~W~~Iit,~LLWLIit,~l~@Il.~~@1l.
" bIl"Pn.n.n.1\

~~lbklmle\n,_vl~~mL~ll~Iit,~~11Uklll@1~1b@E-~@~n,k~n,r;1LRll~n,Lljkl~LllnIn,L~~~~11@Il.~~tn.~kt
,""

(Z'Thl)LRll~~LllQ:~L~~~~:l,Iit, 11L~~L!bIit,~~gfb~LllllL~~~1~

" n,L~~I'<1n,[!1~~fbn,fl,1mu-tll~n,~~~Ib@E-llL~Lm~L~~~~1LRll~~LllQ:£L~ll~@!b[bt9@E-!!omll1ll~Iit,IbLlil!!omllmL~

n,[!1~~fb~Lll~1'<1u:~m1S'@E-!!omuiu~Iit,IbLliln,[!1~~fb~Lllu:~t~~@Il.L~n,~I1n,ln,@~LRll~~LllQ:n,~n,p~n,,t1n,_v@~~~ II,f'5

LRll~~LllQ:S'~~Iit,n,@JlL~l1~~n~lp.n,tn,@kl~Llln,L~~Lkl~L!bIit,~~gfb~LllllL~~~1~n,L~~I'<1U:S"Z

~n,l~~n,,t1Q:S'~~Iit,n,@JlL~L.1~~~~~lP.n,t~n,Iit,L1J·!.l·~·ll~~Lll£~~~11!!omll1ll~Iit,IbLlilLn,~~~Llln,L~V'Z

(L'M,'ll)~Lllll.L~LE-~l~~fbn,~!}1~Ii\,LmL~@~1it,(91·!.l·~·ll)LRll~~Lll~LIi\,WL~~h~~11

"b" n,,t1~LllLll.~~LIi\,n,L~~I'<1@n,kl111 ~n,~~1~Lll~~Lkllb~ll/LIl.Lkl/Lll.~n,tn,@kl~lbll]oU:~@.\!~~@Il.~Q:S'~~Iit,n,@Jl
",,

L~l1~~~~~lP.n,t~~1~l~~n,Iit,L1J·!.l·~·llI1IbLlilL~n,]on,@kl~lbll]oU:~@.\! n.~kt~lbll]oOS'L~ll~@!b[btQ:~~~1mtM,~Lll.~~LIi\, IIf'5If'lf'5I

kn,~~1~Llln,ll.IbQ.n,tIbl~n,l~U:~Lll~lbll~u:~@.\!n,L~~~gfb~Lll~lbll~n,t~~1~lbll~006L~ll~@!b[btQ:~~~1mtn,L~~~gfb~Lll
rbn,S'Prbn,rn:'

~lbll~U:~@.\!R!.l1~mLll.l~~1~~~n,L~~1i\,~@~lit,mLll.l~~1~~~n,L~~lA,~n,r;m@~1@Il.UllZ'Z'Z

~l~~n,Iit,L1J·!.l·le\·llI1IbLlilL~n,]on,@kl~lbll]oU:~@.\!n.~kt~lbll]oOS'L~ll~@!b[btQ:~~~1mtM,~Lll.~~LlA, IIf'5Ittlf'5,

kn,~~1~Llln,ll.IbQ.n,tIbl~n,l~U:~Lll~lbll~u:~@.\!n,L~~~gfb~Lll~lbll~n,t~~1~lbll~008L~ll~@!b[btQ:~~~1mtn,L~~~gfb~Lll
Ib(\S'PIb1\Il"P

~lbll~U:~@.\!R!.l1~~LllmLn,Lp.~~~n,L~~Ii\,~n,r;m@~1@~Iit,~LllmLn,Lp.~le\~n,L~~lA,~U:@Il.~Lll1'Z'Z

n.~~@Il.L~n,~I1n,l~~n,,t1Q:S'~~Iit,n,@JlL~L.1~~~~
"',

~lP.n,tn,~~~Gr@~~L~~~n,LTh~Ii\,~n,t~~~fblit,11L~@~1it,~~~fblit,11L~n,tn,L~~~gfb~Lll~lbll~U:Z'Z

Lytm~111·!.l·~·ll~n,~~fbIit,11L~~~L~@~1it,@Il.L~n,~~n,l~~n,,t1Q:S'L~ll~@!b[bt
Ib1\Il"Pn.IbI"blIP

l~11LibmLll.l~ll.1t~~n,L~~Ii\,llbli\,~~~n,1it,11Llil~~L~~@lilR!.l1M,mLll.l~ll.1t~~n,L~~Ii\,lv'1'Z I"fiF''C;:rF='F'I00I1it>F'"="
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t}~~Q;LJlA,~@t}1@~~L~@M.~LQ.~Ln,~~::g~11~@m~Ln,~~tLLJn,L,\,4::g~11n,~~m_E.tLLJ~]>tLIA~,rbtLLJn,L,\,4
~,~

n,@~tLLJn,~~1tLLJ~]>tLLJn,L,\,4~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~mm~1::gtf1.tLLJn,k,\,4t~@~t~~rtIA11L~~tL~~

~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.tLLJ"5

bn,IrPI>P

n,!b~l-1A~]>n,tL~LJ~tLLJ~LIA,WL~~n,::g~11t~tLLJQ.LtLJlo~}£l ~~11.~l.!LJ@n,~1Xbt@1l.!&::gn,LTh~IA,~L~LJL~::gn,LTh~IA,~~ 1111II

n.IrPI>Pf1,n.
L~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~LJLIA::gn,LTh~1A,~n,@~1@~IA::gn,LTh~1A,~~@Il.L~n,~,\,4ttlE,l~rtlA11L~~tL~~~~W

r:.n,n,
n,1A,11!&LJ:bIA~~f1.tLLJLJL~~~1!&n,L~~f':ln,c;1::gtf1.~n,Q11b~::gLrtlAmtLIbL~IbLt.~kIbLt.~~!&n,!b~l-IA~]>n,t ,II11

L~LJ~tLLJ~LIA,WL~1E,lh::g~11t~tLLJQ.LtLJlo~}£l~~11.~l.!LJ@n,~1Xbt~~t~1A1~t.,\,4t~~rtIA11L~~tL~~~@Il.!&LJ:bIA~,Cb~[b ~,
n,

tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~L@fttL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~LJLIA~tL~LJ~tLLJQ;n,tn,~1::gtf1.tLLJ~W

L~LJ~tLLJQ;::g~~1mt~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.LrutL~~tLLJn,@LJ::gtf1.@~m~mLt.~
n,n,n,

@n,~1::g~11n,L~~Ltt~~rtIA11L~~tL~~!&~Ib@Jlo~@Wn,~LJ::gm1n,@~~t.t~@~1L~LJ~n,Llj~LJ@n,@~IAn,!bL~LJ~n,Llj~n,t III11

bn.n.I;'Pb

L~LJ~tLLJ~LIA,WL~~n,::g~11tIE,ltLLJQ.LUJloLJL~tLLJIbttusru~~}£lL~LJ~ru.u~ULJ~r,ru.~~Xbt~~1::gn,LTh~IA,~LJIA, ~
~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~n,r;1LQ.fu,Cbn,~~,Cb~::gn,Li~n,tL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~1'17

n,

t}~~n,~1::gtf1.~~Xbt'17 ~
t.~11LIb::gn,L~~IA,~n,@~1@~IA::gn,L~~IA,~~Xbt@~1@~IA~rtIA11L~n,@~1@~'Jlot~~,!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':ln,Qm~IA III'I

~~tt~,Cb~t}l.!LLJ::gtf1.@~IALfufu~f1.n,k@~'L~LJ~tLLJ~@Il.~~IAn,t.~n,r;,~t~ULJLQ.~~LIA,n,L~~tmr;'ftt~@~::g~"
n,

@Il.L~n,~!&n,p~n,!bQ;~~~IAn,@~L~L..1::g~::gt~t.p.n,tn,L~~f':ln,Q1~@~@n,~mll.~!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':lt}~Xt
I'I1111

tLLJ~Lt1~@mL~@
",

n,b

n,@~tLLJn,~~,ULJ~]>ULJn,1lt.~~W]>~n,L~n,Q'~@~~~1ULJ~LtZL~LJ~@J:bfttn,t.n,L~n,~~,~~@Il.M.LLfru~

Ln,~~@~'~IbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~'1LlAfur:~"@~'~~L~~IbLt.~~~@::g~"~~blA,~~t.m'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ

n,bn,
n,L~~f':l@tIAM.Q.LQ.t.~LlA,tn,~t1tLLJn,Q.IbQ.LJL~~LJ'IA,tn,~t'tLLJ~~tLLJLn,~M.tLLJ~f':ln,L~~Lt@tIAn,@~tLLJn,~t,tLLJ Pi='F='l:;:rt'5F=''0F"rriF='~f'bIi'II'='

""'" ~,£;tLLJn,1lt.~~'~]>~n,L~n,r;'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~~l.!'~mLQ.t.~~,W::gn,LTh~IA,~Z'Z'£

tLLJ~Lt1~@J:b~L~@n,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~@~~~ltLLJ~LtZL~LJ~@J:bftt
~

n,t.n,L~n,~~'~~@Il.M.LLfru~Ln,~~@~'kIbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~1'LlAfur:~"@~,~~L~kIbLt.~~~@::g~"~~blA, ,,
n.n.n.fbbb

~~t.n,l'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ~]>tLLJn,f':l"n,1l~@~~~@~::g~'m~~'~~@Il.kn,~~,tLLJn,L,\,4LlAmr:~"tLLJn,t~LIbIA~ft~~~~ "bn,
n,~::gru~LJ~n,tULJLQ.~~LIA,n,L~~f':l@~IAM.~LQ.~~LIA,kn,~~,ULJn,Q.IbQ.LJL~~~'!&kn,~~1tLLJ~]>tLLJLn,~~tLLJ~f':l

,'
"n,'"

n,L~~LW~IAn,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~mLQ.t.~~'tlE,l::gn,LTh~IA,~1'Z'£ ~,,
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L~U8@J:l[ttr.,~1m,Vlbr.,t~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,L~zI:-Xt
,'"

M,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~M,!l!LQ.tLM,~~~~111:-@mWLM,~~tLUM,L~

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) F'1"5~:::rtI1:::>f5F'I1i

~~11£rt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) fb,.".("b,.".('b11i'"1'5
'"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
'"'' bbI'bn.BY

M,LI:-~I':lM,LLJ'rul.l rt~~t!J~~11~l!l!r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~fbl,kl1~tLUmLM,LP.tl.l~M,Llli8IAt
"

~l!l!r.,)!l1L~U8@J:l[ttZrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~
"'

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) P'I'lif=7(bf'b1:::>1"5f='1'5
,"'

~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) rtlf=>'f'bF="('1)11i'"1'5
"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
",' ,,

M,LI:-~I':lM,LU'rul.lrt~~t!J~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~
"

!}fbt@~I:-~~M,bI\,L1J·kl·l.I·U~IbLw~ruumL~tLULQ.~I:-LIAM,LI:-~I':l~~11LfbI,U~tLUf.1£L~U8@J:l[tt
"'

M,l:1~tfbtLu~ruumL~I:-@~8~1@Q.L)pM,~~M,lM,@~LfbI,U~tLUf.1M,~M,ll:-~rt,t1M,,V@~~~LfbI,U~tLUf.1~l:-~bI\,M,@~
,,"

~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':l!JI:-@~~i!l.!}tLU~~~~11~ruU1U~bI\,IbLW~M,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~81A~!J~i!l.~~
I'I'lII

M,1J~WtLUlAsruU1'9 ~,..,
,

~1JM,~M,~M,r;1@~~t~ttLu~tfbM,r;1
"

~~@Jlo~t@!J1~~11M,,t1LfbI,U~tLUf.1I:-@Q.M,l:1~tfbtLU~l':lrt@1Ji!l.r.,tWtLUlbtW~rul.ll:-)!lI:-~11@~1LfbI,U~UU~M,~WIl.mLI:-U,t1L¥l
I1'11'1II1'1

n.n.n.n.
I:-~fbtl:-~1ml:1~tfb~~tM,l:1~tfb~rt,VI:-@~l.I~@IJ[ttM,~1IbLr.,l.I!JM,,t1~~11r.,~111:-~i!l.M,r; 1IbLtl.lIbLWl:-tWI:-@~UL!M,l:1~tfbtLU~1':l

" ~~
L~M,~1r.,~11LrutLi!l.~M,l:1~tfb~ULbI\,1:-i!l.11~~~11LfbI,U~fb~WtIJLU@l~O:1~tM,,t1M,l:1~tfbtLU~l':lrt,V8r.,~M,~1[tttl.ll:-)1b1\,11L~

"" n.n.n.bn.
I:-tL~~~UJWl:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1rtLtlAtl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~tM,l:1~tfbUU~l':lfbtlJM,l:1~tfb~~t£'~

,"
~pM,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~8IAW@ll.fbtr.,L~UI:-~M,l:1~tfbtLU~I':lL!bL!tLIbLIJ9@JloM, t~M,bI\,L1J~IbLW

,
~ruumL~M,l:1~tfbtLU~1':l~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLU!JL~f.1I:-XtIbr.,tM,WM,tM,l:1~tfb~tz~M,8~1l.1LU'M,l:1~tfbtLU~~11

""'
LM,~~~~11L!b~m1L)p~t@~ml:1nfbtLUM,r;11~M,8~1l.1WM,l:1~tfbtLUM,t8~11:-,t-l.I1~~M,8~1l.1LU'LfbI,U~tLUf.1~

,,"
n.n.~n.

L~U~8~tM,r;1tl.ll:-)1b1\,11L~I:-tL~~I:-@Il.~LJ:lbl\,~,Cb!-! fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,l:1~tfbM,l:1~tfb~~tZ·~

l:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1M,l:1~tfb~@M,1J1(Z·~r.,)LfbI,U~tLUf.18LtM,@lJtLUM,LI:-8LIJ~LJ:lbl\,~DgfbtLUUL~
"' ~~~

~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8Ltrtrt111bLW~LJ:lbl\,~D!-!fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8LtLiA~]ltl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~t1S
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,", ~~~~vt,~k!el!tlf,n.rmnl~m!el~f,rtn.krt~f,LuLQ.~~LlAnL~~f':1n.k,lPl ~,
,' 'le!'!eI'UnLw,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~LtnG'le!'!eI'UULvt,f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~f,rtn.krtf,LU~~~W

!tlf,f\rmnl~n.f,!eI~GE-W~1~nL~U~vt,f,L~UG1~~~f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~~11~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1

'"'" ~nL~~IA~nG~1Gfl,L~n.k,lPl'le!'!eI'UnLN.l,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~~l~LtnGJ:nQ1'le!'!eI'U~l

~GE-l~~1~nL~U~vt,f,L~UG1~XtIbG~M,~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1~~11~nL~~lA~nG~1G~vt,
III!'1'

08~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,wuL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~1117n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£IAnL~~~11n~f,mQ.f,LU~~f,Lvt,f,n.f,LUnL~ZIAnL~(Z) F="I1iIi='fbIb"=71'5F='f1: ,~,

~~11s-n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

~lQ.lWUiA.nG~f,LUn~f,1f,LU~~f,LUnL~1IAnL~(1) fbF='I'bF='fb1'5f;::oI1i ~,

t}~~~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~ ~,,
,,

nL~~f':1M,LUlLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UIAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP ~

S-L~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,WUL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~11£n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£~nL,lP~~11n~~m,Eof,LU~,Q>f,Lvt,~n.f,LUnL,lPZ~nL,lP(Z) ,~,

~~1117n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

,,
nL~~f':1M,LU'lLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UlAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP

~

-s--
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LRUl't~LUQ~n,mLl!(Z'~l)LRUl't~LUQ~L~~L<!lr:-rJ.1,11L~ ~L,CbJ.1,\!.n.~fb~LUUL~~\l1~n,LN~t':In,Lr:-~L~(Z)

n-~l)tL<!lr:-rJ.1,"L~~n,L~~lA.~n,G~m~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.L~(1)

t:r:-~~Q.Vn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l,~fuLR.W~1~L<!l~n,L~~lA.~~tmfuLR.t.~~1~L<!l~n,L~~lA.~Z'Z
I'lI'I

n,,liln,Q1Ln,~~~LUn,L~~~,.Cl~ln,Lr:-~LIbJ.1,n.GIbr:-~L~n,G~r:-L~L~n,P.1r:-G]ot.~~1~n,~n,L~U~J.1,~L~UG'(V)

>jooqaol~tvttnnmtGkM.LRUl'tn,Llj~~LU~t.n,L~~UL~r:-G~n.k~LUn,L~~~11

Ln~~~~m1:~n.G~LuNtlt.~n,Lr:-~,.Cl~fb~Lur:-lblt.~~~~l(>jooqaOl)n,Lr:-~,Cb~fb~LU~~~~fbUi1n,,.Cl(£)

LRUl't~LUQsn,mLl!(Z'~t.)LRUl't~LUQ~L~tL<!lr:-rJ.1,11L~~L,CbJ.1,~~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~(Z)
I;Pn.I;PI;P

(l'!kt.)~L<!lr:-rJ.1,11L~~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.WGfl.L~(1)
b"'"I;P",I'll8'P

t:r:-~~R.Zn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l1~~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~~~11~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~1'Z
~,

t:r:-~Lrtl~L~~~LUn.GU~~fbG~mL~U~J.1,~L~UGmGkM.r:-kL<!l 1~~Qn.G~Q~G~~~t ~,~
b8'PI;Pn.

LRUl'tn,Llj~G~Gfl.L~n,~~t~~lZG]O!,AsrtlUW~J.1,r1:L~~,.Clr1:~rtlL<!l~r:-G,lil ~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.~~Gfl.~'z
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