
หลักเกณฑก์ารด าเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
และการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

----------------------- 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินงานด้านการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. และองค์ประกอบ 
ในการสรรหาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การสรรหาต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   1.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (หน้า 2) 
  1.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว10 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส าหรับคุณวุฒิในประเทศ (หน้า 10) 
  1.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว14 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย (หน้า 13) 
  1.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว15 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย (หน้า 24) 
  1.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/316 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก (หน้า 32) 
  1.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว22 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย (หน้า 33) 
  1.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว13 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
แนวปฏิบัติ การนับหน่วยกิต (หน้า 39) 
 
 2. หลักเกณฑ์การสรรหาต าแหน่งคร ู
  2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว22 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
เร่ือง การจัดล าดับอาวุโสในราชการ (หน้า 60) 
  2.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 04009/ว2384 
ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 เร่ือง ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ (หน้า 61) 
   2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.2/ว5 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (หน้า 76) 



  2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว5 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 90) 
  2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว24 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 96) 
  2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/93 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 104) 
  2.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว13 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (หน้า 106) 
   2.8 หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี ศธ 0294/ว364 ลงวันท่ี  
16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการย้ายกรณีพิเศษ และการขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
(หน้า 111) 
   2.9 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว32 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 
เรื่อง การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติ  
ในการย่ืนค าร้องขอย้ายกรณีปกติ ต าแหน่งครู (หน้า 131) 
 
 3. หลักเกณฑ์การสรรหาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว8 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และผู้อ านวยการสถานศึกษา (หน้า 131) 
  3.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว3 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 เรื่อง 
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (หน้า 137) 
  3.3 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว1594 
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 219) 
  3.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว7 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (หน้า 237) 
  3.5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว3246
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ.2565 (หน้า 256) 
  3.6 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 



ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) 
ประจ าปี พ.ศ.2565 (หน้า 258) 
 
 4. หลักเกณฑ์การสรรหาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) 
(ต าแหน่งศึกษานิเทศก์) 
  4.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หน้า 263) 
  4.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว1 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2565 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 274) 
  4.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/93 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 284) 
  4.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว4 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในบัญชีอื่น ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 286) 
  4.5 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ (หน้า 292) 
 
 5. หลักเกณฑ์การสรรหาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
  5.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว27 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) (หน้า 298) 
  5.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว22 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 309) 
  5.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว1 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (หน้า 314) 
  5.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.5/ว7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552 
เรื่องการย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) (หน้า 319) 



  5.5 หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว17 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2549 เรื่อง 
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว ส าหรับสายงานท่ีเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และระดับ 2 (หน้า 324) 
  5.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว22 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง 
การจัดล าดับอาวุโสในราชการ (หน้า 325) 
  5.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) (หน้า 326) 
  5.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) (หน้า 343) 
  5.9 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แนวทาง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (หน้า 354) 
  5.10 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แนวทาง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่ตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (หน้า 359) 
  5.11 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ (หน้า 365) 
  5.12 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง หรือโอน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) (หน้า 408) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6. หลักเกณฑ์การสรรหาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
  6.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว12 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 418) 
  6.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว13 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 428) 
 
 7. หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  7.1 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว4562 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 (หน้า 439) 
  7.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว1991 
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 456) 
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หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ก.ค.ศ. มีนโยบายในการปรับระบบ 
การบรรจุครู เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ 
  1. การดําเนินการรับโอนต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้พิจารณาการขอโอนจากผู้ท่ีมีวุฒิ 
และวิชาเอกตรงตามความจําเป็นและประโยชน์ท่ีสถานศึกษาจะได้รับเป็นสําคัญ 

2. การรับโอนต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอการบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีจะรับโอนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น 
หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือบัญชีของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี  
  3. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  3.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  3.2 มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
  3.3 มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  3.5 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งท่ีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโดยผลการสอบแข่งขัน 
  3.6 ปัจจุบันต้องดํารงตําแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ตํ่ากว่าสัญญาบัตร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร   
  3.7 มีประสบการณ์การสอนหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน 
ท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
และมีภาระงานการสอนข้ันตํ่าตามท่ีส่วนราชการท่ีรับโอนกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  

/3.8 ได้รับเงินเดือน... 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (1) 
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  3.8 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าข้ันตํ่าในอันดับของตําแหน่งท่ีรับโอน  
 3.9 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.10 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิด 
ท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 3.11 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
 4. ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดก่อน 
  กรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นด้วย 
 5. ตําแหน่งท่ีจะใช้รับโอนต้องเป็นตําแหน่งสายงานการสอนท่ีว่าง มีอัตราเงินเดือน และมิใช่
เป็นตําแหน่งท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหน่งท่ีมีเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหน่งท่ีสงวนไว้ เช่น ตําแหน่งท่ีจะใช้บรรจุนักเรียนทุน 
หรือบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี หรือบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
 6. สถานศึกษาท่ีจะรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังต้องมีจํานวนตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด   
  7. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการรับโอนโดยการประกาศรับสมัครเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีตรงตามความจําเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
ในสังกัด    
  ท้ังนี้ การดําเนินการรับโอนให้ดําเนินการได้เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว  
  8. ผู้ขอโอนต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ดังนี้ 

8.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และความรู้ อ่ืน 
ตามความเหมาะสม โดยการสอบข้อเขียน 

8.2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก โดยการสอบข้อเขียนและ
สอบภาคปฏิบัติ 
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8.3 ประเมินความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการศึกษา การมีวินัย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี บุคลิกภาพ เจตคติในการประกอบวิชาชีพครู 
ผลการปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยการสัมภาษณ์  

ท้ังนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้ดําเนินการ
กําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนการประเมิน และให้ดําเนินการ
ประเมินโดยเคร่งครัดเพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะรับโอน
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู  
 9. ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนตามข้อ 8.1 – 8.3 แต่ละข้อไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 10. ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเท่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอน และ 
เรียกตัวมาบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีท่ีผ่านการประเมิน โดยให้เรียงลําดับท่ีตามคะแนนรวมท้ัง 3 ข้อ 
จากมากไปหาน้อย 
 ท้ังนี้ กรณีท่ีผู้ผ่านการประเมินได้คะแนนรวมท้ัง 3 ข้อ เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนข้อ 8.2 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.2 เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนข้อ 8.1 มากกว่า 
เป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.1 เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ียื่นสมัครขอโอนก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับ 
ท่ีดีกว่า 

11. ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้โอนจะต้องมาปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาท่ีรับโอน ภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันท่ีออกคําสั่งรับโอน หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได้ 

12. การบรรจุและแต่งต้ัง การให้ได้รับเงินเดือนและการให้มีวิทยฐานะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเปรียบเทียบตําแหน่งและวิทยฐานะระหว่างพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนกับตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ท้ังนี้ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีได้รับการแต่งต้ังในอัตราเท่าเดิม ถ้าไม่มีอัตราเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินเดือนเดิม ให้ได้รับในอัตราเงินเดือนท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมและไม่สูงกว่า
ข้ันสูงของอันดับนั้น  
 13. ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาผู้ท่ีได้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง ภายในระยะเวลา 
6 เดือน นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท้ังนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยอนุโลม 

วิธีการ 
 1. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เพ่ือพิจารณาให้มีการรับโอน รวมท้ังกําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
แบบประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8 
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 2. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ประกาศรับโอน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกท่ีจะรับโอน ตําแหน่งว่างท่ีจะใช้รับโอน คุณสมบัติของผู้ขอโอน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน รวมท้ังข้อความอ่ืนท่ีผู้ขอโอนควรทราบ และดําเนินการดังนี้ 
 2.1 ปิดประกาศรับโอนไว้ในท่ีเปิดเผย 
 2.2 ส่งประกาศทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอินเทอร์เน็ต ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเห็นสมควร 
 2.3 ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และทางสื่อต่างๆ 
 3. การสมัครรับโอน ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้กําหนด
วัน และเวลาในการรับโอน ซ่ึงต้องกําหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยกําหนดให้ 
ผู้ขอโอนยื่นสมัครด้วยตนเอง ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือส่วนราชการ ดังนี้ 
  3.1 สําเนาเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษาและแสดงผล
การศึกษา  
  3.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  3.3 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่วันท่ี
เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  3.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้ มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน 
  3.5 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์เก่ียวกับการสอน 
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน ได้แก่ สัญญาจ้างการเป็นครู ใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18) และคําสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลของสถานศึกษา โดยต้องมีแผนการจัด  
การเรียนรู้ ท่ีใช้สอนหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การสอน 
(ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.7) โดยมีคํารับรองจากหัวหน้าสถานศึกษาท่ีสอน 
  3.๖ เอกสารหลักฐานหรือผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู เช่น ผลงานดีเด่น ผลงานทางวิชาการ หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ 
เป็นต้น 
 3.๗ เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ
การสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 

/4. ให้สํานักงาน... 

หน้า 80



-5- 
 

 4. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
เอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
 5. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ ต้ังคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 5 คน
จากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม 
 6. ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8 เม่ือคณะกรรมการ
ประเมินแล้ว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการประเมินแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 
 6.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยเปิดเผยเท่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอน และให้เรียกตัวมาบรรจุ 
และแต่งต้ังจากผู้ผ่านการประเมินตามลําดับท่ีท่ีผ่านการประเมิน 
  กรณีท่ีไม่สามารถบรรจุและแต่งต้ังได้ครบตามจํานวนตําแหน่งว่าง ให้คงตําแหน่งท่ีว่าง
ดังกล่าวไว้ โดยมิให้นํามาใช้เพ่ือการรับโอนในคราวนั้นอีก 
 6.2 ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ ทําความตกลงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนท่ีมารายงานตัว และสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อ
การถูกดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูก
ดําเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย และข้อมูลอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณารับโอนของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 

เม่ือได้รับความยินยอมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนแล้ว 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา  

7. เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาและมีมติอนุมัติแล้ว 
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง และจัดส่งสําเนาคําสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียด
การรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีออกคําสั่ง พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้  
  7.1 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีรับโอน ณ วันท่ีรับโอน โดยแสดงจํานวนนักเรียน
นักศึกษา ห้องเรียน และตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับผู้ดํารงตําแหน่ง 
ท่ีแสดงคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก รวมท้ังกรอบอัตรากําลังสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
  7.2 สําเนาเอกสารหลักฐานตามวิธีการข้อ 3.๑ – 3.๗  
 7.3 สําเนารายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
แล้วแต่กรณี เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติอนุมัติให้รับโอน 
 กรณีท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการใดมีความพร้อมในการนําระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว 

/ให้ดําเนินการ... 
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ให้ดําเนินการออกคําสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และให้สําเนาคําสั่งพร้อมบัญชี
รายละเอียดการรับโอน และเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 7.1 - 7.3 เข้าระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ทันที
โดยให้จัดส่งเฉพาะสําเนาคําสั่งและบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 
7 วัน นับแต่วันท่ีออกคําสั่ง   

8. ให้ดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการดําเนินการท่ีมิชอบใดๆ 
ให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

9. กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา  
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มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหน่งและวิทยฐานะ 
ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 

กับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558                           

 

 1. พนักงานส่วนท้องถ่ิน สายงานการสอน สายงานบรหิารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

ตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

1.1 สายงานการสอน   

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา   

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ             

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

1.3 สายงานนิเทศการศึกษา   

ศึกษานิเทศก์ รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

ศึกษานิเทศก์ 

 

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ            

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ศึกษานิเทศก์ 

 

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
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 2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

อาจารย ์               ครู            รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

อาจารย์ ซ่ึงได้รับเงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอันดับ คศ.๒ ครู           รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซ่ึงได้รับเงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอันดับ คศ.๓ ครู 

 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

   

 3. ข้าราชการทหาร 
 

ตําแหน่งข้าราชการทหาร 
ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ร้อยเอก 

เรือเอก เรืออากาศเอก พันตรี นาวาตรี  นาวาอากาศตรี 

ครู 

 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 

พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

  

 4. ข้าราชการตํารวจ 
 

ตําแหน่งข้าราชการตํารวจ 
ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ร้อยตํารวจตรี ร้อยตํารวจโท ร้อยตํารวจเอก พันตํารวจตรี      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

พันตํารวจโท ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

 

 5. พนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ระดับปฏิบัติการ   ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

ระดับชํานาญการ  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
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แบบขอโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน  

มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

เขียนท่ี                          

วันท่ี       เดือน           พ.ศ.         

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู   

เรียน  (หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี) *  

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                   อายุ                  ปี 
เกิดวันท่ี       เดือน                พ.ศ.              เลขประจําตัวประชาชน                                         
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน                           ตําแหน่ง    
ระดับ/วิทยฐานะ                             รับเงินเดือนระดับ/อันดับ           อัตรา/ข้ัน                 บาท 
สังกัดกอง/สํานัก                                             สว่นราชการ  
กระทรวง                                    ต้ังอยู่ท่ี                            หมู่ท่ี        ถนน                          
ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                   จังหวัด                รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์                  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี                 โทรสาร              e-mail   

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี         หมู่ท่ี     ถนน                        ตําบล/แขวง                              
อําเภอ/เขต                       จังหวัด                      รหัสไปรษณีย์             โทรศัพท์บ้าน   
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี                            โทรสาร                     e-mail                           
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ส่วนราชการ                                                                           ง                  

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า 
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเข้ารับราชการเม่ือวันท่ี      เดือน               พ.ศ.            เป็นข้าราชการ                         
ตําแหน่ง                               ระดับ/ชั้น                       สังกัด   
ส่วนราชการ                                        กระทรวง  
 3. วินัยและการรักษาวินัย 

�  3.1 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

�  3.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดท่ีได้ 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

� 3.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
�  3.4 เคยถูกลงโทษทางวินัย โทษ.......................................................................................... 
�  3.5 เคย/อยู่ระหว่าง (ระบุกรณีตามข้อ 3.1 - 3.3)........................................................ 

4. เหตุผลการขอโอน   
       
      
      

 
รูปถ่าย 1 น้ิว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
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 5. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
 

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

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหน่ง/เปลี่ยนหน่วยงาน) 
 

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

 7. ประวัติการปฏิบัติการสอน  
 

ท่ี ระยะเวลาท่ีสอน 
รวมเป็น

เวลา 
สถานศึกษาท่ีสอน ระดับชั้น/วิชาท่ีสอน 

จํานวนคาบ/
สัปดาห์ 

1. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
2. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
3. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
4. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
5. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 

 รวมระยะเวลา
ปฏิบัติการสอนท้ังสิ้น 

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

  
 8. ผลการปฏิบัติงานและผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู (ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

8.1  ผลการปฏิบัติงาน   
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 8.2  ผลงานดีเด่น  จํานวน         เรื่อง ดังนี้  
  
  
  

8.3  ผลงานทางวิชาการ จํานวน          เรื่อง ดังนี้  
  
  
  
 8.4  ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
  
  
  

 9. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีส่งเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสําเนาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีดังนี้ 
 � 9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
  � 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  � 9.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  � 9.4 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่  

                                วันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  � 9.5 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือ 
                             หน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน 
  � 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการปฏิบัติงาน 
  � 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์เก่ียวกับการสอนหลังจากได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตอ่ืนท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติการสอน 
  � 9.8  สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานดีเด่น 
  � 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานทางวิชาการ 
  � 9.10 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ 
  � 9.๑1 สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
   ใบสําคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไว้นี้ถูกต้อง 
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                               (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                     (..........................................................) 
                                               ตําแหน่ง ..................................................... 
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 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับต้น) ** 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

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

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

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

หมายเหตุ * 1.     แบบขอโอนให้ยื่นต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แล้วแต่กรณี 

** 2.    ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผู้ขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริ งทุกประการ พร้ อมท้ั งรับรองความประพฤติ  ความรู้ 
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรอง 
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 

*** 3.  ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล       
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หนังสือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขอโอน 

 

ที่     /               .  ส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           วันที ่         เดือน                  พ.ศ.          

เร่ือง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด) 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)  
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน                                      ตําแหน่ง   
ระดับ/วิทยฐานะ                              รับเงินเดือนระดบั/อันดับ               อัตรา/ข้ัน                  บาท 
สังกัด                                              มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนง่ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ   
                                                           กระทรวง   

 (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับโอน)                                                    พิจารณาแล้ว
มีความประสงค์จะรับโอน จึงขอทราบว่าจะขัดข้องในการให้โอนหรือไม่ หากไม่ขัดข้อง ขอทราบข้อมูล 
เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้       

 1. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งใด วิทยฐานะหรือระดับใด รับเงินเดือนเท่าใด สังกัดหน่วยงานใด 
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม่ 
 3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่ 

4. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม่ 

5. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลายหรือไม่  
 6. เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ หากเป็นสมาชิกให้ระบุหมายเลขสมาชิก 
 7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม่  

8. อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน หรือไม่ 
 9. ยินยอมให้โอนได้ตั้งแต่เม่ือใด 
 10. ข้อมูลอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ (ส่วนราชการ/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)    
ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงชื่อ)                              
         (                  ) 

ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
หน่วยงานที่รับโอน 
โทรศัพท์    โทรสาร    

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (4) หน้า 89
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ด่วนท่ีสุด
ที ศธ ๐๔ ๐๐๙/^  ๆ f a t e

กระทรวงศกษาธการ กทม. ๑๐๓๐๐
๙' มีนาคม ๒๕:๖๕:

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๒ 

ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๔๖๒ 
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที,อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายละเอียด 
การดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ต่อมา ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
ของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความแจ้งแล้ว น้ัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ ื้นฐานได้ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. มีมติเห็นขอบแล้ว 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที, ก.ค.ศ. กำหนด จึงส่งรายละเอียด 
การดำเนินการดังกล่าว ตามส่ิงที,ส่งมาด้วย และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประขาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ได้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

(นายอ่นพร พนะสำ)̂
พฑปีโทพ่นนกรรนทารทารสืฑเทั่รันสั1!JIU

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๖๖๒
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รายละเอียดการดำเนินการเก่ียวกับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการลืกษาฃ้ันพ้ืนฐาน
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๔๙๔ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๔)

ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ 
ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว น้ัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก 
ดำเนินการ ดังต่อใปนี้

ผู้ดำเนินการคัดเลือก หมายถึง กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี 
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา

แล้วแต่กรณี
๑. องค์ประกอบในการคัดเลือก

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กำหนดองค์ประกอบ 
ในการคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค ดังต่อไปน้ี

ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบ่ตงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ให้ดำเนินการประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ 

การแกัป้ญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหาร 
งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานใบหน้าที่

ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ประวัติและประสบการณ์ (๖๐ คะแนน)
(๒) ผลงาน (๔๐ คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด

และคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

(๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
(๒) การสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด 

และคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
๒. วิธีการและเงื่อนไชในการสมัคร

๒ .๑ให้ผู้สมัครยื่นสมัครตามแบบและวิธีการที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด
๒.๒ ผู้สมัครสามารถสมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ/หรือ สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ตามความประสงค์
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้สมัคัรเลอกสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่ดเพื่^’แห่งเดียว 
หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหน่ึงแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือก
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๒.๓ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้ง 
ตนเองไม,ติดเง่ือนไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๒.๔ กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา 
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะไต้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้!,ดได้รับการบรรจุและ 
แต่งต้ังแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำส่ัง และจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ มิไต้ 

๓. วิธีการคัดเลือก
๓.๑ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด 

โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด 
๓.๑.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑.๓ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยแยกเป็นสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
แล้วแต่กรณี

๓.๑.๔ เอกสารท่ีใซ้ในการสมัคร
๓.๑. ๕ องค์ประกอบในการคัดเลือก ตัวข้ีวัด คะแนนการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๖ ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๗ องค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินลัมฤทธิผล 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๓ .๑.๘ เงื่อนไขในการสมัครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ดำเนินการคัดเลือก แล้วแต่กรณี กำหนด
๓.๑.๙ ข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบ 
ทั้งนี้ให้ประกาศไวิในที่เปิดเผย และส่งประกาศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราขการ 
๓.๓ ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี 
และข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบ

๓.๔ ดำเนินการสอบ ภาค ก (ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่) ก่อน 
โดยผู้สอบ ภาค ก ไม่ผ่าน ไมมัสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และ ภาค ค 
(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

๓. ๕ ประกาศรายซื่อผู้ผ ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข 
และ ภาค ค โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๓. ๕ .๑ รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๓. ๕.๒ วัน เวลา และสถานท่ีในการย่ืนเอกสารประกอบการประเมิน 
๓.๕.๓ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค (๒) การลัม,
๓.๕.๔ ข้อความอื่นที่ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ควรทราบ

หน้า 221



๓.๖ ดำเนินการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน)โดยให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก 
ตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกำหนด

๓.๗ ดำเนินการประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก 
ตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกำหนด

๓.๘ ประกาศรายขื่อผู้ใด ้ร ับการคัดเล ือก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี 

๔. เกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ 

การประเมิน ภาค ข และ ภาค ค โดยให้ประกาศรายซื่อเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร
๔.เอผู้ไต้รับการคัดเลือกต้องไต้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบโดยให้ประกาศรายซ่ือ 

ผู้ไต้รับการคัดเลือกเรียงสำดับที่ผู้ที่ไต้คะแนนรวม ท้ัง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีไต้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่ 

อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังไต้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ท่ี'ไต้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยูในลำดับที่ดีกว่า 
หากยังไต้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดสำดับอาวุโสในราซการ ตามที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีก'ว่า

๕. เงื่อนไขระยะเวลาการขึ้นบัญขีผู้ได้รับการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กำหนดระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศ 

ขึ้นบัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังใหม่ บัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือกครั้งก่อน 
เป็นอันยกเลิก

๖. วิธีการเรียกตัวและเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๖ .๑ ให้เรียกตัวผู้ไต้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

โดยทำหนังส ือเร ียกตัวผู้ใต ้ร ับการคัดเล ือกโดยตรงเป ็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผ ู้ใต ้ร ับ 
การคัดเลือก ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวันรายงานตัว ไม,น้อยกว่า ๑๔ วัน นับแต่ 
วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง

๖.๒ กรณีผู้ไต้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
หรือมารายงานตัวแต่ไม,เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม,สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น 
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาเป็นการเฉพาะราย

๖.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิไต้ 
๖.๔ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชี

๖.๔ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลำดับที่ที่จ:
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ในการบรรจุและแต่งตั้ง และยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
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๖.๖ ให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง 

๗. ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗.๑ ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลง 

ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี (Performance Agreement) เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
เพ ื่อพ ัฒ นาการศ ึกษาเป ็นระยะเวลา ๑ ปี โดยม ีข ้อความระบุถ ึงการท ี่ผ ู้บร ิหารสถานศึกษาจะปฏิบ ัต ิงาน 
ให้เป็นไปตามลักษณะงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

๗.๒ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
จะมีคู่สัญญาที่ลงนาม ดังนี้

กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มีพยาน 
ในการทำข้อตกลงตามที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเห็นสมควร

กรณีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งต้ังใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ รูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ตัวอย่างรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนด โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับ 
ผู้ให้ข้อตกลง ๑ ฉบับ และสำหรับผู้รับข้อตกลง ๑ ฉบับ

๘. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
ให้สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษา หรือสำน ักบริหารงานการศึกษาพ ิเศษ แล้วแต่กรณี 

ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน 
และวิธีการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผส 
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี ๑ (๖ เดือนแรก) และคร้ังท่ี ๒ (ผลการประเมินรวม ท้ัง ๒ ‘
อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ
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องค์ประกอบ ตัวข้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพจารณา
คุณวุฒิการศึกษ'า
๑.๑ ปริญญาตรี 
๑.๒ ปริญญาโท 
๑.๓ ปริญญาเอก

( ๑ ๐ )
๖
๘

๑๐

พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ที่เป็นบีจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ 
ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อายุราชการ
๒.๑ น้อยกว่า ๑๐ ปี 
๒.๒ ตังแต่ ๑๐ - ๒๐ ป 
๒.๓ ตั้งแต่ ๒๑ ปี ข้ึนไป

(๑๐)
๖
๘

๑๐

พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ที่เป็นบีจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ 
ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้นับระยะเวลา 
การรับราชการตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการ 
ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

ทั้งนี้ให้เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือน ข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี
๓ การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ 

๓.๑ กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๑) ครู หรือศึกษานิเทศก์
หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

๒) ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณี,ไม,มีผู้'ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ

ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบีตหน้าที่ไม่ตํ่ากว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าสายขั้น หรือหัวหน้างาน 
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ

ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม,ตากว่าหัวหน้ากลุ่ม 
หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย 
หรือผู้อำนวยการกลุ่ม น้อยกว่า ๖ เดือน

๓) ครูรักษาราขการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราขการได้ 
ตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป หรือ

ครู'ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าสายขั้น หรือหัวหน้างาน 
ต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป หรือ

(๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
หรือสำเนาคำสั่ง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการในขณะที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง 
และการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สมัคร ตามโครงสร้างของสถานศึกษา 
หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
โดยสามารถนับระยะเวลารวมกันได้ 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด  ๆ
ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร 
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

๑๐
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาจั้นพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
ศึกษานิเทศค์ท่ีปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม 

หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม ต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป หรือ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ที่ปฏินิติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย 
หรือผู้อำนวยการกลุ่ม ตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป 
๓ .๒ กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๑) ครู หรือศึกษานิเทศก์ 
๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ

ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ

ศึกษานิเทศก์รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ น้อยกว่า ๖ เดือน 

๓) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรณีไม,มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือ

ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป หรือ

ศึกษานิเทศก์รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป

๖
๘

๑๐

พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
หรือสำเนาคำส่ัง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
และการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สมัคร ตามโครงสร้างของสถานศึกษา
หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
โดยสามารถนับระยะเวลารวมกันได้

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด  ๆ
ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร 
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

๔ วิทยฐานะ/ระคับตำแหน่ง
๔.๑ ชำนาญการ 
๔.๒ ชำนาญการพิเศษ 
๔.๓ ตั้งแต่เชี่ยวชาญขึ้นไป

(๑๐)
๖
๘

๑๐

พิจารณาจากวิทยธานะ หร ือระด ับ^Cห น ^ ^ ^ ^

โ(ฒ:
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องค์ประกอบ ตัวข้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม ©0๐ คะแนน)

ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวขี้วัด ตังนี้

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวขี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๕ การรักษาวินัย (๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖

๕.๑ เคยถูกลงโทษทางวินัย ๖ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร
๕.๒ เคยถูกดำเนินการทางวินัย แดใม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๘ โดยการถูกลงโทษทางวินัยไม่ยกเว้นตามกฎหมาย

๕.๓ ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย และไม่เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัย

๑๐ ว่าด้วยการล้างมลทิน

๖ การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน 
และวิทยากร
๖.® กรณีผู้สมัครอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๑๐) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น 
ถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน 
และวิทยากร ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว

๑) ระดับสถานศึกษา ๖ ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
๒) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต 

หรือระดับจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓) ระดับภาค หรือระดับชาติ

๖.๒ กรณีผู้สมัครอยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑) ระดับสถานศึกษา
๒) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต 

หรือระดับจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓) ระดับภาค/กลุ่มสถานศึกษา/เครือข่าย 

หรือระดับชาติ

Gs

๑๐

๖
Gs

๑๐

ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

©ฝAs?
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสิกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃ้ันพ้ืนฐาน 
(คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)

ภาค ข (๒) ผลงาน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครเขียนผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยเป็นผลงานย้อนหลังใม่เกิน 
๒ ปี ความยาว ๔ - ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร 
TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวก 
หรือเอกสารประกอบ ๒ - ๔ หน้า 
โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

(๔๐) พิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติตามลักษณะงาน 
ตามมาตรฐานตำแหน่งทุกรายการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)

ภาค ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕0 คะแบบ)
พิจารณาจากองค์ประกอบ/ตัวขี้วัด ตังนี้

องค์ประกอบ/ตัวขี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕๐) พิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ

ให้ผู้สมัครเขียนวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหาร สถานศึกษาที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอ ดังต่อไปน้ี
จัดการสถานศึกษาในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง ๑ .  วิสัยทัศน์ในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงนโยบายกระทรวง สถานศึกษา (๒๕ คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ๑) วิสัยทัศน์
ขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ๒) พันธกิจ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องมี ๓) ยุทธศาสตร์
ความเหมาะสมและเป็นไปไต้ รวมทั้งสอดคล้องกับ ๔) แผนงานหรือโครงการ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความยาว ๕ -  ๑๐ ๒. แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunlTo! ตามหน้าที่และความรับผิดขอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
ขนาด ๑๖ พอยทั ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ (๒๕ คะแนน)
๒ -  ๕ หน้า โดยไม,รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
รูปแบบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนน กรอบการพิจารณา

ดำเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (๕๐) พิจารณาจากเจตคติและอุดมการณ์ของการเป็นผู้บริหาร 
สถานศึกษา ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ แนวคิดการนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใข้ในการ 
ดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน บ ุคล ิกภาพ 'และป ฏภาณ '\ 
ท'วงที วาจา /  / f  ' ' ' ใ \

พ ,'■ 'รุริ*
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องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้'บริหารสถานสืกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
กรณีลมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกต้ังคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๔ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๒) ผู้แทน กศจ. ท่ีได้รับมอบหมาย 
๓) ประธาน อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล 
๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๔) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ

กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกต้ังคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๔ คน มีองค์ประกอบ ดังน้ี

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๒) ประธานกลุ่มการศึกษาพิเศษ 
๓) ประธานเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๔) ประธานเครือข่ายโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ
๒. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๑ การประเมิน ภาค ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกต้ังคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
๒) ผู้แทน กศจ. ท่ีได้รับมอบหมาย กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกต้ังคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประธานกรรมการ
๒) ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีได้รับมอบหมาย กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ การประเมิน ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 

จำนวนคณะตามความจำเป็น
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องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง 
ตัวช้ีวัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน 

ผู้บริหารสถานสิกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃ้ันพ้ืนฐาน 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบ ัต ิงานในหน้าท ี่เพ ื่อพ ัฒนาการศึกษาเป ็นระยะเวลา ๑ ปี 
สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดองค์ประกอบการประเมินลัมฤทธิผล 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง รวมทั้งตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน 
และวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
๑. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาดำเนินการประเมิน 
ตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปน้ี

ท ี่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
๑ การบริหารวิขาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

๑) พัฒนามาตรฐานการเรียนร ู้ วางแผน 
ตรวจสอบ ทบทวน จัดท ำ และพัฒนาหลักสูตร 
ประสานงานวิชาการ และนำหลักสูตรไปใช้

การดำเนินการบริหารวิชาการ 
และความเป็นผ ู้น ำทางวิขาการ 
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้

(๒๐)

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้
๘ QJ

- ไม,มีการดำเนินงาน
d  O 1/

๐
เติมตามศักยภาพ - มิการดาเนินงาน ๑ ขอ ๑๐

๒) ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการ -  ม ีการดำเนินงาน ๒ ข้อ ๑๒
จัดการเรียนร ู้ วัดและประเมินผลการจัดการ -  ม ีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๑ (ริ^

เรียนร ู้ท ีเ่น้นผ ูเ้รียนเป็นสำคัญ ใหผ้ ูเ้รียนม ีสมรรถนะ -  ม ีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๑๖
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมิความพร้อม -  ม ีการดำเนินงาน ๕ ข้อ ๑ £9
ในการดำรงชีวิตในปีจจุบันและอนาคต

๓) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ 
การนำส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มาใช้ในการจัดการเรียนร ู้ ให้ผ ูเ้รียนม ทีักษะ 
การคิดและสร้างนวัตกรรมได้

๔) นิเทศ ก ำ ก ับ  ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการเรียนร ู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนเรียนร ู้ทางว ิขาชีพ ให้เกิดการเรียนร ู ้

ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น 
ขุมขนแห่งการเรียนร ูท้างวิชาชีพ

-  ม ีการดำเนินงาน ๖ ข้อ ๒๐

พ

ร nstf^/
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๔) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย 
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา

๖) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง

๒ การบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.® สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๑) บังคับบัญชาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
ในสถานศึกษา และบริหารกิจการของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

๒) บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ 
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มี 
สมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะ 
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง  ๆอย่างเหมาะสม 

๔) บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า 
๒.๒ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๑) บังคับบัญชาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
ในสถานศึกษา และบริหารกิจการของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

๒) บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

การดำเนินการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา พิจารณาจากการดำเนินงาน 
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

การดำเนินการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา พิจารณาจากการดำเนินงาน 
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ

(๒0)

๐
๑๒ 
๑(ร̂ 
๑๖ 
๑^9 

๒๐
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไป 
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใบสถานศึกษาให้มี 
สมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะ 
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง  ๆอย่างเหมาะสม 

๔) บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสแล!

c f  ๘! o

มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ 
มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ 
มีการดำเนินงาน ๕ ข้อ 
มีการดำเนินงาน ๖ ข้อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า 
๖) ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีของ 

กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา

๑ (รี1 
๑๖ 
๑ ๙ 
๒๐

๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเซิงกลยุทธและ
นวัตกรรม

๑) กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธีใน 
การพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
และเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเซิงประจักษ์เป็นฐาน 
เพื่อเป็นแนวทางเซิงรุกในการพัฒนา 
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน

๒) นำนโยบาย แผน กลยุทธีในการ 
พัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ และติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามแผนที่กำหนด

๓) สร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ดิจิทัล มา'ใช้ในการ'พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ 
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 

๔) สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม 
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา 
อย่างยั่งยืน

การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เซิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม'มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

(๒๐)

๐
๑(ริ̂ 
๑๖ 
๑๙ 
๒๐
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การบริหารงานชุมซนและเครือข่าย
๑) สร้างและพัฒนาความร่วมมือ 

อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและ 
เครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม การดูแลช่วยเหลือ และ 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

๒) จัดระบบการให้บริการใน 
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมขนและ 
เครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ให้บริการด้านวิขาการแก่ชุมซน และงานจิตอาสา 
เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา คุณภาพ 
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน 
และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น

การดำเนินการบริหารงานชุมขนและ 
เครือข่าย พิจารณาจากการดำเนินงาน 
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ

(๒๐)

๐
๑๐
๒๐

๕ การพัฒนาตนเองและวิชาซืพ
๑) พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ 

ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใข้ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ 
ความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 

๒) มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา

๓) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้ 
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ 
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึง 
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพครูและผู้เรียน

๔) สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ

การดำเนินการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม่มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

(๒๐)

๐
๑(^ 
๑๖ 
๑ £ 9  

๒๐
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(๑) ระดับดีมาก 
(๒) ระดับดี 
(๓) ระดับปานกลาง 
(๔) ระดับพอใช้

๒. เกณฑ์การตัดสิน
๒.๑ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

แบ่งผลการประเมินออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ 
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙

(๕) ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒.๒ การประเมินแต่ละครั้งผู้รับการประเมิน ต้องได้รับผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จึงจะถือว่า

ผ่านการประเมิน
๒.๓ กรณีการประเมิน คร้ังที ๑ (๖ เดือนแรก) ผู้รับการประเมินมีผลการประเมิน ไม'ผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินดำเนินการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการประเมิน

๒.๔ กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินรวมท้ัง๒ คร้ัง ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาบในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี

ให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ต้ังคณะกรรมการ 
ประเมิน คณะละ ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้

กรณีผู้รับการประเมินลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน 

เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ 
กรณีผู้รับการประเมินสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน 

เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ 
โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา 

จะดำเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ไม,เกิน ๑๐ คน

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ
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๔. วิธีการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาดำเนินการ 

ประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ 
ตัวช้ี'วัด และคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีการประเมิน ๒ คร้ัง  ๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี และเม่ือครบ ๖ เดือนหลัง ให้มีการประเมินคร้ังท่ี ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมิน 
รวมท้ัง ๒ คร้ัง ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป 
แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ คร้ัง ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยจะสั่งย้ายและแต่งตั้งผ ู้ท ี่ม ี 
ผลการประเมินไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินรายนั้น ไปดำรงตำแหน่งเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู'ตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

๑) ให้ส ั่งย้ายหรือเกลี่ยอัตรากำลังเพ ื่อแต่งตั้งให้ผ ู้น ั้นดำรงตำแหน่งเด ิมในหน่วยงาน 
การศึกษาที่มีอัตรากำลังตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๒) กรณีหน่วยงานการศึกษาไม'มีอัตรากำลังในตำแหน่งเดิมซ่ึงเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑) ให้ขออนุมิติ ก.ค.ศ. เพื่อกำหนดอัตรากำลังทดแทน

ในกรณีท่ีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกจากราชการ 
ก่อนครบระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ๑ ปี เซ่น ลาออกจากราชการ หรือเกพี 
หรือเสียชีวิต เป็นด้น ให้ยุติการประเมิน ณ วันที่ออกจากราชการ โดยให ้ถ ือว ่าออกจากซการใ 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น
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บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานสืกษา
ระหว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............. ./สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน 
กับ

นาย/นาง/นางสาว ........................................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน.................................................. .
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน............................ กับ นาย/นาง/นางสาว............................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน............................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............
/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เม ื่อว ันท ี.่.........เด ือ น .............................พ.ศ..............โดยมีข้อตกลง ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน............................
ตามแผนการปฏิบัติงานที,ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงนี้ให้สอดคล้อง 
ก ับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำน ักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน เพ ื่อสร้างโอกาส 
และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท ี,เพ ื่อ พ ัฒ น าก ารศ ึกษ าเป ็น ระยะ เวล า ๑ ปี ตามองค ์ประกอบ ต ัวข ี่,วัด คะแนนการประเม ิน 
และวิธีการประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

๒. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกประการ 
โดยไม,มีข้อโต้แย้ง หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามข้อ ๑. ให้ดำเนินการตามมาตรา ๗๑ 
แห่งพระราขบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด ้วย 
การสั่งให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒๔๔๑

ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ โดยข้าพเจ้าและผู้รับข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

(ลงข่ือ) (ลงข่ือ)
(......... ........... ) (..........

ตำแหน ่ง.......
ผู้รับข้อตกลง

ตำแหน่ง.......
ผู้ให้ข้อตกลง
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ด่วนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐o ๙ /ว w\aaA>

รฯ9 พฤษภาคม ๒๔๖๕
เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต
อา้งถงึ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนน 

ในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี รทอ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยใหใ้ฃบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป 
ความแจง้แลว้ น้ัน

สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพจิารณาแลว้ เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จงึกำหนด ตงันี้

๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนกัเรยีน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญพ่เิศษ ตงันี้

ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ่
ขนาดใหญพ่เิศษ

มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่

๑๑๙ คนลงมา 
๑๒๐ - ๗๑๙ คน 
๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน 
๑,๖๘๐ คนขึนไป

ทัง้นี ้การยา้ยประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ใหใ้ช้ขอ้มูลจำนวนนกัเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มถินุายน ๒๔๖๔ 
และใชข้อ้มลูจำนวนนกัเรยีนตงักลา่วไปตลอดการยา้ยประจำปี

๒. รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพ
ของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(การยา้ยกรณปีกต)ิ ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

๓. สถานศึกษาท่ีต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณเีพ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๒ การยา้ยผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทีม่สีภาพความยากสำบากในการจดัการศกึษา ข้อ ๑ สถานศกึษา 
ท ีจ่ะใชร้บัยา้ยขอ้๑ .๑ เป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีสูง ในถิน่ทรุกนัดารพืน้ทีเ่กาะพืน้ทีเ่สีย่งภยัหรอืชายแดน 
ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกำหนดโดยสำนกันโยบายและแผนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหรือ 
ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และหรือ

/ประกาศ...
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- ๒ -

ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง แกไขรายซ่ือสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กำหนดสำนกังานในพืน้ทีพ่ เิศษเพ ิม่เตมิ ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
และหรือประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขายแดนภาคใต ้ เปน็สำนกังาน 
ในพืน้ทีพ่เิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายซือ่สถานศกึษาดงักลา่วไตท้ี ่
h ttpy /personnelobec.go .th  และ www.cgd.go.th

อน่ึง กรณทีีส่ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิารณาเหน็วา่ตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ในสถานศกึษาใดเปน็พ เิศษ สามารถดำเนนิการไดต้ามหลกัเกณ ฑ แ์ละวธิกีารยา้ยกรณ เีพ ือ่ประโยขน ์
ของทางราขการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพ ือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๑ การยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทัว่ไป ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการ

ขอแสดงความเนบถือ0»
(ผายอํพพร พิผะสำ)\

*n3rrvj«iusnv3Mmiภา'*̂ r'tri’uwu31*

สำนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๑ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒
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ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เร่ือง รายละเอยีดตวัซีวั้ดและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศักยภาพของผูป้ระสงคข์อย้าย 

ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕:๖๕:

ตามท ี ่ ก .ค .ศ . ก ำห น ด ห ล กั เก ณ ฑ แ์ ล ะวธิ กี ารย า้ยผ ูบ้ รหิ ารส ถ าน ศ กึ ษ า สงักดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
โดยใหใ้ชบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป และประกาศสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบ 
การประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณ ะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การย้ายกรณปีกต)ิ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
กำหนดใหใ้ชต้ั้งแตวั่นที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๔ น้ัน

เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึกำหนด 
รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย 
ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน (การยา้ยกรณ ปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

ทัง้นี ้ ต้ังแต่วันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๖

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

> 1

(พายอํน่พร พ๊พระฝฯ)
■ m 3 t r v J w w s T m w r m r v ท * พ น พ ื้« 3 ใ »
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รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดว้ย ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ลงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดรายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิ 
ตกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังน้ัน สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จงึกำหนดรายละเอยีดตวัข ีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิตกัยภาพ 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ด้งน้ี
©. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

องค์ประกอบ คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๒๔
๒. ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา ๒๐
๓. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏินัติงานในหน้าท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน ๒๐
๔. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ©๔
๔. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ©๐
๖. การประพฤติตน ©๐

รวม ๑๐ ๐  \

n srบ ั̂ '
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ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ความรัความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (๒๔)

๑.๑ คุณรุฒิ (๔) พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๑) ปริญญาตรี ๒ ทีเปน็บจีจุบนัโดยมเืจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัติ
๒) ป.บัณฑิต ๓ ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ปริญญาโท ๔
๔) ปริญญาเอก ๔

๑.๒ การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ (๔) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
คณะทำงาน หรือวิทยากร ถึงการได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ๒ คณะทำงาน หรอืวทิยากร ทไีดค้ะแนนสงูสดุ
ศูนย์เครือข่าย เพยีงรายการเดยีว ย้อนหลังไม,เกนิ ๓ บี นับถึง

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ วันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำบี
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ (̂ ทัง้นีผู้้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

(๑๔) พจิารณาจากการเขยีนบทสรปุผลการปฏบิตังิาน 
ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามตัวช้ี-รัดท่ีกำหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ บี นับถึง

ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี
๑. การบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
โดยมเีนือ้หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ 
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์

กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

ภาคผนวกหรอืเอกสารอา้งองิแนบทา้ยไม,เกนิ 
๑๐ หน้าโดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
บริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

๓. การสง่เสรมิและสนบัสบนุขา้ราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พัฒนา 
อยา่งตอ่เนอืงเตม็คกัยภาพ โดยเนน้ทกัษะการใช ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
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องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๔. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม 

และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

๔ การจัดระบบดูแลซ่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปีญ'หา 
และพฒันาผูเ้รยีน ใหม้โีอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ํา

โดยประเมินจากบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ด้งน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสฺด

๙
๑๑
๑๓
๑๔

๒ ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ต้ังแต่ ๑ -  ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๒๐)
(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ทีเ่ปน็ปจีจุบนัโดยมเีจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา ให้นับรวมท้ังตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาและตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปทีีย่ื่นคำร้องขอย้าย

ท้ังน้ีให้เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป นับเป็น ๑ ปี

๒.๒ การดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบัน

\  -V - . • . 5*1๑) ด้งแต่ ๑ - ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖ 
ท่ีเปน็บจีจุบนัโดยมเีจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

ก าร น บั ร ะ ย ะ เว ล าก าร ด ำร งต ำแ ห น ง่  
ในสถานศกึษาบจีจบุนั ใหน้บัตัง้แตวั่นท,ีมีคำส่ัง 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรอืผูอ้ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ี นับถึง 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ของ'

ท้ังน้ีให้
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ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๒.๓ ขนาดสถานศกึษาทขีอยา้ยไปดำรงตำแหนง่ (๑๐) พิจารณาจากขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หรอืประเภทของสถานศกึษาและประสบการณ์ ในสถานศกึษา สงักดั สพท. ตามขอ้ ๒.๓.๑
ด้านการสักษาพิเศษ ขนาดสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทสีพฐ.กำหนด

๒.๓ . ๑ ขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (๑๐) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๗ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๒ ขนาด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา 6» สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๑ ขนาด สังกัด สศศ. พจิารณาจากประเภทของสถานศกึษา
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๙ และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒

ท่ีมีขนาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๑๐

ท่ีมีขนาดเดียวกัน

๒.๓ . ๒ประ๓ทของสถานสักษาและประสบการณ์ (๑๐)
ด้านการศึกษาพิเศษ

๑) ขอย้ายจากสถานสกัษา สังกัด สพท. ๗
ไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา สังกัด สศศ. และไม่มี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. ๘
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๓) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๙
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ดำงประเภท 
ในสังกัด สศศ.

๔) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๑๐
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ประเภทเดยีวกนั 
ในสังกัด สศศ.
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ท่ี องคป์ระกอบ /  ตวัชีว้ดั คะแนน กรอบการพจิารณา
๓ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาบในVIน้าท่ี/คุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
๓.® ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน

( to o )

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีระบุ'ช้ีอของนักเรืยน(๔)
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ทไีดร้บัรางวลัระดบัสงูสดุ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๓ ปี 

นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่คำรอ้งขอยา้ย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ี เกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ีน'โป ๕ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให็ไต้ ๐ คะแนน

๓.๒ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับข้าราชการครูและ 
บุคลากรในสถานศึกบา

(๔) พจิารณาจากสำเนาเอกสารหลกัฐานท'ีระบซุ ือ่ 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรในสถานศกึบา

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 
ศนูย์เครือขา่ย

๒ ท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม'เกิน ๓ ปี นับถึง 
วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานและรางวลัทเีกดิจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๓.๓ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกบา (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ของสถานศึกบาท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 

๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้าย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดง่โท้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เคํรือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้'ประสงค์'ขอย้ายต้อ2รงลาบนือเ(อรับรอง 

สำเนาถูกต้อง'ของเอกสาร'ป?ย้กอบrraพิฉว:รณาทุ?ไ๙)'บ 
หากรายการใดไม'ลงล7ยืม่อืซ ีล่รับรบงุสพํfQ ก ต ้̂  
จะไม'นำมาพิจารณา แลgง/าก^เถนูyํtvพ ฌ ^ น 3 
หลักฐานใด ๆใท้1ด้ P ; J /M'
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ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๓.๔ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรีย'๙ สหวิทยาเขต/ ๒ ของตนเองท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
ศูนย์เครือขา่ย ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืนคำร้องขอย้าย

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ ๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สถานศึกษาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ึน,โป ๔ ทัง้นี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพจิารณา และหากไมแ่นบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ใต้ ๐ คะแนน

๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (๑๔)
ให้ผู้ประสงคข์อยา้ยเขยีนวสิยัทศันใ์นการ พจิารณ าจากการเขยีนวสิยัทศันใ์นการบรหิาร

บรหิารจดัการศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิาร จัดการศึกษา ท่ีมืค'วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็น'ใบัใต้
การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด เท ัอ้หาความยาวไม,เกนิ ๔ หนา้ กระดาษ A๔
นโยบาย แผน กลยทุธ ์ในการพฒันาสถานศกึษา แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
รว่มกบัผ ู้เรยีน ครู คณะกรรมการสถานศกึษา ไม,ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานประกอบ โดยไม,รับ
ผู้ปกครอง ชุมซนและเครือข่าย พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

โดยประเมินจากวิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการ ท ัง้ i f  อาจให ผ้ ูฃ้ อยา้ยมาแส ดงวสิ ยัท ศัน ์
ศึกษา ดังน้ี ดว้ยตนเองก็ไต้

๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้น้อย ๙
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไข/ใตัปานกลาง ๑(5)
๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก ๑๓
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากท่ีสุด ๑๔
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาชีพ
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง 

และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที,ไดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ใน การพ ฒั น าการบ รหิ ารจดัการส ถาน ศกึษ า 
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน้ี

๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ดจิิทลัเพือ่การศกึษาสมรรถนะทางวิชาชพีผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงข้ึน 

๒. การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาก 
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ตอ่คณุภาพคร ู ผ ูเ้รยีน  และสอดคลอ้งกบับรบิท 
ของสถานศึกษา

โดยประเมนิจากสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสุด

(©๐)
พจิารณาจากการเชยีนสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี ตามตวัชีวั้ดทีก่ำหนด ย้อนหลัง 
ไม,เก นิ ๓ ปี นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่ 
คำร้องขอย้ายประจำป ีโดยมีเน้ือหาความยาวไม่เกิน 
๔ หนา้กระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun P5K 
ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยท ั ภาคผนวกหรือเอกสาร 
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รับพิจารณา 
เอกสารผ่านทาง QR Code

๗
๘
๙
๑๐
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๖ การประพฤติตน (๑๐)

๖.๑ การรักษาวินัย (๕) พจิารณ าจากสำเน า ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖
๑) เคยถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือน ๒ ทีเ่ปน็ปจัจบุนั ยอ้นหลงั ๕ ปี นบัถงึวนัแรกของ

หรือลดเงินเดือน กำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าท่ี
๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือน ๓ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ Gl

๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ (๕) พจิารณาจากแบบคำรอ้งขอยา้ยทีผู่ป้ระสงคข์อยา้ย
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพกิถอน ๒ รายงานตามข้อมูลอืน  ๆ ขอ้ ๒. การรกัษาวนิยัและ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือ'จากเอกส ุ? รหลกธ์าน'ท่ีทางรา11บฤาร
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์ ๓ กำหนดโทษการประพฤดัท่ีดทางส์รรยาบรรณร ® าm
๓) เคยถูกดักเตือน ๔ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึง'วันแช ุพ ( ง ^ เ & บ พ ง ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ ขอยา้ยประจำป ี I f v  1

\ \ \  / w
หมายเหท ุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถาง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) เท่ากัน ให้พิจารณา 
ลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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หลักเกณฑก์ารสรรหา 

ต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหา 

ต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ 

ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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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 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี้ 
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีมิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นท่ีมิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทวิชาการ 
 “พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น” 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 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น 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 แบบประเมิน และคะแนนประเมนิ 
 8.3 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้ง

เป นข าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอ่ื น 
ตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุตําแหนงวางท่ีจะรับโอน 
คุณสมบัติของผูขอโอน และองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนนประเมิน 
รวมท้ังขอความอื่นท่ีผูขอโอนควรทราบ 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 ของผูขอโอนเทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 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) บัญชีรายละเอียดอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
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          ขาราชการธุรการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ   
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 

ชั้นประทวน 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 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) 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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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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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 
                     พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นท่ีสามารถขอโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

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. ตั้ง 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 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณา 
การยายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือน
สามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอื่น 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
เพิ่มเติม 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) ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การยาย” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม       
ในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สังกัดสวนราชการอื่น ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม   
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 3. หนวยงานการศึกษาท่ีรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผู ได รับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี
ของสวนราชการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
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4. ผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

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

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

สําหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 4.1 – 4.6 แลว ตองไดรับ
ความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิม
ของผูนั้นดวย 
 5. หนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง ตองมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
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 
การถูกดําเนินคดีลมละลายหรือเปนบุคคลลมละลายและขอมูลอื่นๆ 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 เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 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 รับคํา ส่ั งรับโอนตองรายงานตัวเพื่ อปฏิ 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 รายละเอียดอั ตรากํ าลั งตํ าแหน งบุคลากรทางการศึ กษาอื่ น 
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 พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ     
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. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /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 ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/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 
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 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 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
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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หลักเกณฑก์ารสรรหา 

ต าแหน่งผู้บรหิารการศึกษา 
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หลักเกณฑก์ารสรรหา 

ต าแหน่งพนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราว 
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