
เอกสารหมายเลข 1.1 
 
 

แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 
เขียนที่ ........................................................ 
      วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. .................. 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป  
เกิดวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน .................................................  
ปจจุบันเปนขาราชการ............................................................ ตําแหนง....................................................................
ระดับ/วิทยฐานะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ขั้น.............. ............... บาท
สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สํานัก........................................................ กรม ... ................................................ 
กระทรวง................................................. ตั้งอยูที่............................................ หมูที่......... ถนน.............................
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนที่.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….……  

ปจจุบันอยบูานเลขท่ี................ หมูที่................ ถนน............................... ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน.....................
โทรศัพทเคลื่อนที่.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….……  
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา         
38 ค. (2) ตําแหนง........................................................... กลุม/สถานศึกษา...........................................................
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................................................................................... ............... 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547  
2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ. ........... 

ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด……………………………………  
สวนราชการ........................................................... กระทรวง.................................................. ................................... 

3. วินัย/คดีความ 
(   ) เคยถูกลงโทษทางวินัย   (   ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
(   ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย  (   ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
(   ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา (   ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 
(   ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย  (   ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
 4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน 

............................................................................................................................. ...................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

รูปถ่าย 1 น้ิว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน 



5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา            
ขึ้นไป) 
ที ่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 
 

………………………………. 
……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
……………………………….. 
ฯลฯ 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
………………………………………….. 

 
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 

ที ่ วัน เดือน ปี ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
 

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

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

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

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

...........................
ฯลฯ 

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

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

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

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

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

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………… 
…………… 
………….. 
…………… 
…………… 
 

สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และผลงานอ่ืนที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ 

ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ประสงคจะขอยาย/
โอน (ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
............................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................. ....................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................. ..................................................................................................................  

7.3 ผลงานอ่ืนที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
......................................................... ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  

8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ........................................บาท
เมื่อไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน      
ตามท่ีกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น 

 
 



9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบียบ               
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ดังนี้ 

 9.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษา 

 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  

 9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณตั้งแตวันที่เริ่มรับราชการ
จนถึงปจจุบัน 

 9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม   
ซึ่งระบุวัน เดือน ปที่ใหโอน 

 9.5 หนงัสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ำกวาเดิม (ถามี) 

 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน       
ในตําแหนงที่จะขอโอน 

 9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงที่ผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ
หรือหนวยงานสังกัดเดิม 

 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลใบสําคัญการ
สมรส เปนตน (ถามี) 

 9.๑0 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา         
รับยาย/โอน 

 9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  1  และ 2       
ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไวนี้       
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
หมายเหตุ  * 1. ใหรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน    
                     ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมทั้งรับรองความประพฤติความรูและความสามารถ   
                     ในการปฏิบตัิหนาที่ราชการของผูขอโอนดวย โดยผรูับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ำกวา 
                     ผอํูานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

   ** 2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 
        
 
 
 
 
 


