
ประกาคคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้
เรือ่ง รบัสมคัรเปลีย่นตำแหนง่ ยาย โอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และยายขา้ราชการ 

พลเรอืนสามญั เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑  และเขต ๒

ดวัย คณะกรรมการศกึษาธกิารจงั,หวดัสระแกว้ในการประชมุครัง้ที ่๑๐/๒ £๖๓ เม๋ึอ-วันท่ี ๑๖ 
พฤคจกิายน ๒£๖๓ มมตอิบมุตัใิหป้ระกาศตำแหนง่วา่งรบัสมคัรเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย โอนขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สงักดัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ 
และเขต ๒

อาศยัอำนาจตามความโบมาตรา ๑๙(๔) มาตรา £๗  และมาตรา £ ๙  ประกอบกบัมาตรา ๒๙ 
แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒£๔๗ และแก1้ฃเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ.๒ ££๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค-ศ. ที ่ศร ๐๒๐๖.๕/'1 ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒££๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ที ่ศร ๐๒ ๐๖.๔ /ว ๑๔ ลงวันที ่๒๗ สงิหาคม ๒££๒ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ศร ๐๒๐๖.(ะ/ว ๓๐ 
ลงวันที ่๒๘ กนัยายน ๒£๖๐ หนงัสอืสำนกังาบ ก.พ. ที ่บร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวับท่ี ๑๔ กนัยายน ๒£๔๘ และตำสัง่ 
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๑๙ /๒ £๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒£๖๐ จิงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพือ่เปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย โอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สงักดัสำนกังาบเขตพืน้ที ่
การศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ และเขต ๒ ดงับี้

“การเปลีย่นตำแหนง่” หมายถงึ การแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตาม 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาพ.ศ.๒£๔๗ ท่ีมึใช,บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในสงักดัสวํนราชการ ■
เดยีวกนั

“การยา้ย” หมายถงึ การแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทาง 
การศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. ๒£๔๗ หรอืขา้ราชการพลเรอืนสามญั ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
ประเภทเดมิ และระดบัตำแหนง่ที!่มส่งูกวา่เดมิ ในหนว่ยงานการศกึษาทีส่งักดัสว่นราชการเดยีวกนั

“การโอบ” หมายถงึ การบรรจแุละแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตามพระราชบญัญตั ิ
ระเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาพ.ศ.๒£๔๗ สงักดัสว่นราชการอืน่ ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทเตมิและระดบัตำแหนง่ที!่มส่งูกวา่เดมิ

/« .  ตำแหนง่ที่ไข ้...



๑. ตำแหน่งท่ีใข้ตำเนินการรับสมัครเปล่ียนตำแหน่ง/รับย้าย/ รับโอบ
ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่ง 

เลขท่ี
ระดับ เงินเดือน ลังกัด

๑ นักวิชาการเงินและบัญชี อ ๘ ชำนาญการพิเศษ ๖๙1๐๔๐ สพป.สระแก้ว เขต ๑
๒ นักทรัพยากรบุคคล อ ๑๙ ชำนาญการพิเศษ ๔๓,๘๓๐ สพป.สระแก้ว เขต ๑
๓ นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๔ ปฎิบัติการ/ชำนาญการ ๔๘,๓๙๐ สหป.สระแก้ว เขต ๒
๔ นักวิชาการศึกษา อ ๓๘ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๒๐,๘๙๐ สพป.สระแก้ว เขต ๒
๔ นักวิชาการศึกษา 3 ๓๙ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑๔,๔๓๐ สพป.สระแก้ว เขต ๒

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเปล่ียนตำแหน่ง /ย้าย/ โอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
๒.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นละมีคุณสมบีติตรงตามคุณสมบีติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งท่ี 
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๖

๒.๒ไต้รับเงินเดือนพากว่าข้ันต๋ําฃองตำแหน่งประเภทสายง าน และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
๒.๓ ไม่อยู่ระหวางทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเตรียมความพรัอมและพัฒนาอย่างเข้ม 
๒.๔ไม,อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๔ไม่อยู่ระหว่างถูกตำเนินคดือาญาเวันแต่ความผิดท่ี1ต้กระทำโดยประมาทห่รีอความผิดลหุโทษ 
๒.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกตำเนินคดืล้มละลาย

สำหรับผู้ขอโอน ต้องไต้รับความรนยอมไหโอนจากผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังของส่วน 
ราชการหรือหน่วยงาบต้นสังกัดเดืมด้วย

๓. วัน เวลา และสถานท่ีย๋ึนคำร้องขอย้าย หรือขอเปล่ียนตำแหน่ง
๓.๑ สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะย่ึนแบบคำร้องขอเปล่ียนตำแหน่ง ขอย้ายหรือขอโอน 

ตามแบบคำขอ (เอกสารหมายเลข ๑) พร้อมเอกสารประกอบการประเมินด้วยตนเองและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ณ 
กลุ่มบริหารงาบบุคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีประสงค์จะสมัครไปตำรงตำแหน่ง โบระหว่างวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากพันกำหนดบ้ีจะไม่รับการพิจารณา 

๓.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องตำเนิบการ ดังบ้ี
๓.๒.๑ กรอกข้อความไนแบบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมตดรูปถ่าย ขนาด ๑x๑.๔ น้ิว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปีดรับสมัคร)
๓.๒.๒ ส่งแบบคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการประเมินและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ทางไปรษณีย์ 

ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีประสงค์จะสมัครไปตำรงตำแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ โดยถึอวันท่ีท่ีทำการไปรษณีย์ต้นทางประพับตรารับจดหมายของ 
ผู้สมัครภายในวับปีดรับสมัคร ดือ ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ เอกสารการสมัครท่ีส่งภายหลังวันปีครับสมัคร จะไมใต้รับ
การพิจารณา

/ ๔. หลักฐาน...



-๓-

๔. หลกัฐานและเอกสารประกอบการจอยา้ย หรอีขอเปลีย่นตำแหนง่ หรือขอโอน
ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้ความในแบบคำรอ้งใหค้รบถว้นพรอ้มจดัสง่เอกสารหลกัฐาน ตงันี ้

๔.๑ สำเนาปรญืญาบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา 
๔.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการคกึ,ษา (Transcript)
๔.๓ สำเนาทะเบยีนประวติขิา้ราชการ (ก.พ.๗)หรือ ก.ค.ศ.๑๖  ทีม่รีายละเอยีดครบถว้น 

สมบรูณ ์ตัง้แตว่นัทีเ่ริม่รบัราชการจนถงบจีจบุนั(รบัรองความถกูตอ้งโดยเจาัหนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ)
๔.๔ สำเนาเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สำเนาบตัรประซาซน สำเนาทะเบยีนนา้น 

หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซือ่ตวั ซือ่สกุล ใบสำคญัการสมรส เปน็ตน้ (ถา้ม)ี
๔.๔ กรณบีรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประ๓ทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระตับ ๑ และ ๒ 

ตอ่มาไตเ้ปลีย่นประเภทตำแหนง่เปน็ประเภทวชิาการใหส้ง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นประเภทตำแหนง่
๔.๖ เอกสารและหลกัฐานประกอบการพจารณาตามองคปํระกอบการประเมนิตวัซีว้ดัตาม 

ประกาศตวัซีว้ดัใบการเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกึษา และการยา้ย 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ในสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ และเขต ๒ จำนวน ๓ ขดุ โดยจดัทำเปน็รปูเลม่ 
แยกกบัเอกสารประกอบอืน่ๆ รายละเอยีดองคปํระกอบ ตัวช้ีวัดๆ (เอกสารหมายเลข ๒)

๔๗ สำหรับผูข้อเปลีย่นตำแหนง่ ขอยา้ย และขอโอนต่างกลุ่มตำแหน่ง โปแต่งต้ังให้ตำรง 
ตำแหนง่ประเภทวชิาการระตบัชำนาญการชีบ้ไปจะพจิารณาประเมนิบคุคลและผลงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ตามหนังสือสำนักงาน fin.ศ. ท่ี ศธ 0๒๐๖.(ะ/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๔๔๒ ซ่ืงกำหนดให้น่าหลักเกณฑแ์ละ 
วธีิการที ่ก.พ.กำหนดมาใช้โดยอนุโลม โดยให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใบหนังสือ 
สำนักงาน ก.พ. ที ่บร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวับท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๔๔๘ จำนวน ๓ ขุด

๔. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณา
๔.๑ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารคกึษาประถมคกึษาสระแกว้ เขต ๑ และเขต ๒ จะดำเมนิการ 

พจิารณาคดัเสอืกบคุคล ตามหนงัสอืสำนกังาบ ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๓๐ ลงวันที, ๒๘ กบัยายน ๒๔๖๐ 
และประเมนิความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของบคุคล ตามรายละเอยีด ตวัชีว้ดัการประเมนิ 
ทีค่ณะกรรมการคกึษาธกีารจงัหวดัสระแกว้ กำหนด (เอกสารหมายเลข ๒)

๔๒ ผู้ไตรั้บการพจิารณาแตง่ตัง้ ตอ้งใตค้ะแนนรวมสงูสดุเปน็ผูI้ตรั้บการพจิารณา หากคะแนน 
รวมเทา่กนัใหผู้!้ตร้บัคะแบบวสิยัทศัฟน้การทฒับางานทีส่งูกวา่เปน็ผู!้ตร้บัการพจิารณา หากคะแนนเทา่กนัอกี 
ใหพ้จิารณาจดัสำตบัอาวโสดามหลกัราชการ ดามองคปํระกอบการประเมนิตวัชีว้ดัในการเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย 
และการโอนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ยขา้ราชการพลเรือนสามญัไปบรรจุและแตง่ตัง้ 
ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที ่คณะกรรมการศกึษาธกีารจงัหวัดสระแกว้ 
กำหนด

๔๓ การพจิารณารับโอน จะตำเมนิการภายหลงัการยา้ยหรอืการเปลีย่นตำแหนง่เสรจ็สิน้แลว้ 
ทัง่นี ้หากเปน็ผู้!ตัรับคำส่ังรับโอน ตอ้งรายงาบตวัเพีอ่ปฏนิต้หินา้ที ่ณ สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ท่ีรับโอน ภายใน ๔๔ วับ นับแต่วันท่ีออกคำส่ังรับโอน หากทบักำหนดระยะเวลาตงักลา่ว ผู้มีอำนาจรับโอน 
อาจดำเมนิการเพีอ่ยกเลกิการรบัโอนกไ็ต้

/ ๖. เกณฑก์ารตดัสนิ.,.



๖ . เกณฟก้ารตดัสนิ
๖.๑ จะแตง่ตัง้ผูI้ตรับัการพจิารณา ตามจำนวนต่าแหนง่ว่างทีร่ะบใุนประกาศคร้ังนีเ้ทา่นัน้ 

หากตรวจพบภายหลงัวา่ผู!้ดร้บัพจิารณาตามประกาศนีเ้ปน็ผูม้คีณุสมบต้ติา่งไปจากที ่ก.ค.ศ. กำหนด และ 
คณะกรรมการศกึษาธการจงัหรดัสระแกว้กำหนด จะไมพ่จิารณาแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่หรอีหากมคีำสัง่แตง่ตัง้ 
แล้ว จะยกเลกิคำสัง่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่แลว้แตก่รณ ีโดยจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ใบภายหลงัมไิด้

๖.๒ การพจิารณาคดัเลอืกครัง้นี ้เปน็การคดัเลอืกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญซีโร้แต่อย่างใด

จึงประกาศใหท้ราบโดยที'่วกบ้

ประกาศ ณ รันท่ี'\ร  (ๆ  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒£๖๓

(นายไสว สารีบท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

ปฏบิต้หินา้ทีแ่ทน ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



แบบคำขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งใฟค้ำรงคำแทปง 

บุคลากรทางการสิก,บาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เขยีนที.่............................................................

วนัที.่........... เดอืน............................พ.ศ.......................

เรือ่ง ขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอน โปแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการคกึบาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เรยน .............. ................. - .......................................— ......................

เอกสารหมายเลข ๑

ดว้ยขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ขัน้ยศ)...........................................................................อาย.ุ.................. ปี
๓ ดวนัที่.......... เดอืน................................พ.ศ...................... เลขประจำดวัประชาชน................. .................................
ปจีจปุนัเปน็ขา้ราชการ............................................... ........... .......ตำแหนง่ ................................................................
ระดบั/วทยฐานะ............... ............... วบัเงนิเดอืน ระดบั/ขัน้__________________อตรา/ขัน้ ......................บาท
สงักดั/หนว่ยงานการคกึบา/กอง/ลำนกั............................................................. กรม...................................................
กระทรวง................................................. ตัง้อยูท่ ี่....................... หมู่................... ถนน...............................................
ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต.............................. จงัหวดั............... .......... รหส้ไปรบณย้ี...................
โทรศพัท.์...........................ไทรศัพท์เคลือ่น'ที่................ .................โทรลาร................. e-m ail...................... ...........

ปจีจปุนัอยูบ่า้นเลขที.่..............หมู่ที.่...............ถนน..............................ตำบล/แจวง.......................................
อำเภอ/เขต................................. จงัหวดั................................ รหส้ไปรบณยี.้................... .โทรดพัทบ์า้น......................
โทรศพัทเ์คลือ่นที่............................................ ..โทรสาร................................... e-m ail.................................................
มความสมคัรใจขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนไปแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทาง๓ รศกบท่ีบตามมาตรา0๘ ค.(๒)
ตำแหนง่............................................................... กลุม่/สถานคกึบา................................................................................
สงักดัหนว่ยการคกึบา/สว่นราขการ................................................................................................................................

ขา้พเจา้ขอเรยืนวา่
1. ขา้พเจา้มคีณุสมบต้ที'่วไปตามมาตรา ๓ 0 แหงพระราชปญัญต้ริะเปยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการคกึบา พ.ศ.๒๕๔๗
2. เริม่เขา้วบัราชการ เปน็ขา้ราชการ....................................... .เมือ่วบัที่.........เดอืน................ พ.ศ   

ตำแหนง่................................................................ระดบั/ขัน้............ ....................สงักดั............... ................................
สว่นราชการ................................................................กระทรวง.™................................................. ;..............................

3. วนิยั/คดคีวาม
( ) เคยถกูลงโทบทางวนิยั ( ) โมเ่คยถกูลงโทบทางวนิยั
( ) อยูใ่บระหวา่งถกูตำเนนิการทางวนิยั ( ) โมอยู่ใบระหว่างถูกตำเนนิการทาฑนิยั
( ) อยูใ่นระหวา่งถกูตำเนนิคดอีาญา ( ) ใมอ่ยูใ่บระหวา่งถกูตำเนนิคดอีาญา
( ) อยูใ่นระหวา่งถกูตำเนบิคดสืมัละลาย ( ) โมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตำเนนิคดสีมัละลาย

/ ๑ .เหตผุล...
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๑ .  เหตผุลการขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบ

๒. ประวติกิารศกึษา (โหร้ะบคุณุวุฒทิกุระดบั ตงนต,ระดบัประกาศนยีบตัรวฃิาขพี (ปวซ.) หรือ 
เทยีบเทา่ซีบ้ไป)

ที่ คุณวุฒิ สาซา/วิซาเอก สถาบันการศึกษา

๑

๒

๓

๔

๓. ประวติการรบัราชการ (ระบเุฉพาะทีม่กีารเปลีย่นตำแหนง่/ระดบั หรอืเปลีย่นหนว่ยงาน)

ที่ วัน เดือน จ ตำแหน่ง/ระดับ ลังกัด หมายเหตุ

๑

b

๓

๔

สำหรบัตำแหนง่ประ๓ ทวชิาการใหร้ะบวุา่บรรจนุละแตง่ดัง้โดยวธิใีด พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
๗. ผลงาบหรอืผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา และผลงานอืน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเศษ 

ทีเ่ปน็ประโยซนต่อ่การปฏบิตังิานในตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(b) ทีป่ระสงคจ์ะ 
ขอยา้ย/โอบ (โหแ้บบเอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณา)

๗.๑ ผลงาบหรอืผลการปฏบิตังิาบทีผ่า่นมา (ยอ้นหลงั ๖ ป)ี

๗.๒ ผลงานทีเ่คยเสนอเพือ่เลือ่นตำแหนง่/วทิยฐานะ (ถา้ม)ี

๗.๓ ผลงานอืบ่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยซนต่อ่การปฏบิตังิาน

/ ๘. ป็จจุบัน...
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๘. บจีจบุนัขา้พเจา้ไดร้บัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน/วทิยฐานะ เดอืน ละ........................ บาท
เมือ่ไดเ้ปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบมาตำรงตำแหนง่ใด ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทบ 
ตามทีก่ำหนดสำหรบัตำแหนง่บัน้

๙ . เอกสารหลกัฐานตา่ง  ๆทีส่ง่เพือ่ประกอบการพจิารณา โดยมผีรูบัรองสำเนาตามระเบยีบสำนกั 
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงาบสารบรรณ ดง้บี้

o  ๙ .๑  สำเนาปรญิญาบตัร หรอีเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา 
o ๙.๒ สำเนาระเบยีบแสดงผลการศกึษา (Transcript)
o  ๘.๓ สำเนาทะเบยีนประวต้ขิา้ราชการ (ก.พ. ๗) ทีม่รีายละเอยีดครบดว้นสมบรูณ ์ ต้ังแต่วันที ่

เริม่รบัราชการจบดง้บจีจบุนั
o  ๙ .๔ หนงัสอืยนิยอมใหโ็อนของผูม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่นราชการหรอืหนว่ยงาน 

ลงัลดัเดมิ ซึง่ระบวุบั เดอืน ปทีี!่หโอบ
o  ๘. ๕  หนงัสอืยนิยอมการรบัเงนิเดอืนทีต่ํา่กวา่เดมิ (ดา้ม)ี 
o  ๙ .๖  สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงผลงาบหรอืผลการปฎบตีงาบ 
o  ๙ .๗ สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงดง้ความรูค้วามสามารทพเิศษทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การ 

ปฏบิตีงาบในตำแหนง่ทีจ่ะขอโอน
o  ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหนง่ทีผู่ช้อโอนตำแหนง่อยูบ่จีจบุนัใบสว่นราชการหรอืหนว่ยงาน

ลงัลดัเดมิ
o  ๙ .๙  สำเนาเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นขือ่ตวั ข่ือสกุล 

ใบสำคญัการสมรส เปน็ดน้ (ดา้ม)ี
o  ๙ .๑ 0  เอกสารหลกัฐานอืบ่ทีผู่ช้อเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบเหบ็วา่เปน็ประโยชนโ์บการพจิารณา 

รบัยา้ย/รบัโอน
o ๘.๑๑ กรณบีรรจเุปน็ขา้ราชการใบตำแหนง่ประเภททัว่ไปA นสายงาบทีเ่ริม่ดน้จากระดบั ๑ และ

๒ ตอ่มาไดเ้ปลีย่นประเภทตำแหนง่เปน็ประเภทวชิาการใหสง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นประเภทตำแหนง่

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานตามทีร่ะบแุละยีบ่ฃอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนไวบัี ้
ถกูตอ้งตรงตามความเปน็จรงิทกุประการ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนบัถอื

(ลงข ือ่ )...........................................
(........ ....................... ......... — )
ตำแหนง่..........................................

/ค ำ ร บั ร อ ง .. .
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คำรบัรองและความเฟน้ของผูบ้งัคบับญัชา
ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เปน็ความจรงิและมคีวามเฟน้เพือ่ประกอบการพจิารถภดงับี้

(ลงช ือ่ )........................................... ผู้บงัคบับญัซาชัน้ตน้

ตำแหนง่........................................

ความเฟน้ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดบักอง/สา์บกั หรอืเทยีบเทา่)*

(ลงช ือ่)..........................................ผูบ้งัคบับญัชา
(... ................ . . ร
ตำแหนง่........................................

ความเฟน้ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดบัสว่นราชการ)**

(ลงชือ่)...... .....................................
(.. ......... ............)
ตำแหนง่.......................................

หมายเหด ุ * ๑ . ใหรบัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหดกัฐานตามทีผู่ข้อโอบระบแุละยืน่ขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/ 
โอน ถกูตอ้งตรงดามความเปน็จรงิทกุประการ พรอ้มทัง้รบัรองความประพฤต ิ ความรูแ้ละความสามารถ 
ใบการปฏบิตัหินา้ทีร่าขการของผูฃ้อโอบดวัย โดยผูร้บัรองตอ้งเปน็ผูบ้งัคบับญัชาไมต่ํา่กวา่ผูอ้ำนวยการกอง/ 
สำนกัหรอืเทยีบเทา่

** ๒. ใหร้ะบคุวามเหน็วา่ ยนิยอมหรอืไมยนยอมใหเ้ปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบ พรอ้มเหตผุล (ผู้มี 
อำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้)



เอกสารหมายเลข 2

องคป์ระกอบการประเมนิ ตวัขีว้ด แบบประเมนินละคะแนนประเมนิ 
การเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ย 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัไปบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค.(2) คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

(ตามหลกัเกณฑห์นงัสอืสำมกังาบ ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที ่ 28 ลบัยายน 2560)

ท่ี องคป์ระกอบ/ตวัขีว้คั คา่
คะนบน

กรอบการพจิารณา

1 ความรู้ (5) พจิารณาจากระตบัการศกึษาสงูสดุ ที ่ก.ค.ท.รบัรอง
1) ปริญญาโทข้ึนไป 5 เทยีงระตนัเดยีว แนบหลกัฐานประกอบการพจิารณา
2) ปรญิญาตรี 4
3) ตํา่กวา่ปรญิญาตรี 3

2 ความสามารถ ในการเปน็คณะกรรมการ (5) พจิารณาจาก ตำสง ประกาศ เกยีรต'ิบตัร หนงัสอืเชญิ
คณะอนกุรรมการ คณะทำงาน วทิยากร ที!่ดรบัแตง่ตัง้ เปน็คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
ของหนว่ยงานของรฐั คณะทำงาน วทิยากร ตา่งๆ
1) ระตบักรม/กระทรวง ข้ึนไป 5
2) ระตนัภาค 4
3) ระตบัจงัหวดัลงมา 3

3 การพฒันาตบเอง (5) พจิารณาจากการพฒันาตบเอง เชน่ ศกึษาดงูาน อบรม
1) ไม,นอัยกวา่ 36 ช่ัวโมง 5 พฒันา ทีจ่ดัโดยหนว่ยงาบราชการ หรอืหนว่ยงานที่
2) ไม'่นอยกว่า 24  ช่ัวโมง 4 ราชการรบัรอง ยอ้นหลงั 3  ป ีรวมปปีจีจมุบั นับถึง
3) ไมบอยกวา่ 12 ช่ัวโมง 3 วบัสดุทายของการรบัสมคัรแนบหลกัฐานประกอบ

การพจิารณา การพฒันาตนเอง 1 วัน ดดีเปน็ 6 ช่ัวโมง
4 อายรุาชการ (5) พจิารณาจากระยะเวลารบัราชการตัง้แตว่บับรรจนุบัถงึ

1) 15 ป ีข้ึนไป 5 วนัสดุทายของการรบัสมคัร แบบสำเนา ก.พ.?
2) 10 -  14 จ 4 หรือ ก.ค .ศ .!6
3) ตัา๋กวา่ 10 ปลีงมา 3

5 ระยะเวลาไนการตำรงตำแหนง่ หรอืเคย (5) พจิารณาจากระยะเวลาโบการตำรงตำแหนง่หรอืเคยตำรง
ตำรงตำแหนง่ใบตำแหนง่ทีข่อเปลีย่น ตำแหนง่ไนตำแหนง่ทีข่อโอน แบบสำเนา ก.พ. 7 หรือ
ตำแหนง่ ยา้ย โอบ สำเนา ก.ค.ศ.16
1) ระยะเวลา 10 จข้ึนไป 5
2) ระยะเวลา 6 -  9 ปี 4
3) ระยะเวลา 5 ปลีงมา 3 '

6 การตำรงตำแหนง่ปจิจมุนั (5) พจิารณาจากการตำรงตำแหนง่ปจีจบุนั และการตำรง
1) ตำรงตำแหนง่เดยีวลบัลบัตำแหนง่ 5 ตำแหนง่ตามท,ีสว่นราชการไตัจัดกลุ,มไวั ตามหนงัสอื
ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย รับโอบ สำนกังาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที ่ 27

สงิหาคม 2552

/ 6 2). ตำรงตำแหนง่...
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ท่ี องคป์ระกอบ/ตวัชีว้คั คา่ กรอบการพจิารณา
คะแนน

6 2) ดำรงตำแหนง่ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ตำแหนง่ 4
{ต,อ) เดยีวกนักบัตำแหนง่ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ 

รบัยาย รับโอน
3) ดำรงตำแหนง่ตา่งกลุม่ตำแหนง่ 
ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย รับโอน

3

7 ผลงานทีเ่กดิกบัตบเอง (5) พจิารณาจากผลงานของบคุคล จากการไดร้บัคดัเลอืก
1) ระตบักรม/กระทรวง ข้ึนไป 5 การประกวด แขง่ขบั ทีป่รากฏขือ่ของผูข้อโอน จัดโดย
2) ระตบัภาค 4 หนว่ยงานราขการ สงูสดุเพยีงระตบัเดยีว แนบหลกัฐาน
3) ระตบัจงัหวดัลงมา 3 ประกอบการพจิารณา

8 เหตผุลการเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอน (5) พจิารณาจากเหตผุลการเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอน
1) อยูร่วมกบัคูส่มรส/ดแูลนดิามารดา 5 แบบสำเนาทะเบยีนสมรส/ลำเนาทะเบยีนบา้น/หลกัฐาน
2) กตบัภมูลิำเนา 4 ประกอบการพจิารณา
3) อ่ืน ๆ 3

9 วนิยัและการรกัษาวนิยั (5) พจิารณาจากสำเนา ก.พ.?หรอื ก.ค.ศ. 16
1) ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั 5

2) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 4
ลางมลทบึแลว้

3) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 3
ยงัไมล่า้งมลทนิ

10 ผลการปฎบิด้งิาน (ผลงานทีเ่ปน็ผลการ (30) พจิารณาจากผลการดำเนนิงานทีผ่า่นมา โดยใหน้า่เสนอ
ดำเนนิงาบทีผ่า่นมา) ใบรปูของการสรปุและวเิคราะหล้งืผลทีเ่กดิขึน้ หรือ 

ประโยขนท่ีเ่กดิจากผลงาบนัน้ ทีเ่ปน็ประโยซนต่่อ
หนว่ยงาน สามารถนำไปเสรมืยทุธศาสตรข์อง 
หนว่ยงานไดโ้ดยจดัทำผลงาบยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 ป ี
หรอัมระบลุดัสว่นของผลงานตบเองปฎบิตและรายขือ่ 
ผูร้ว่มจดัทำผลงาน (ลา้ม)ิ จำนวนอยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง

11 วสิยัทศบและแนวทางการพฒันางาน (25) ใหเ้ขยีนวลิยัพศันแ่ละแนวทางการพฒันางาน ใน 
ตำแหนง่ขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอยา้ย ขอโอบ ไมเ่กนิ 2 
หบา้กระดาษเอ 4

/หมายเหต.ุ..
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หมายเหต ุ ะ ใหผู้ฃ้อยา้ย ขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอโอน รบัรองสำเนาถกูตอ้งเอกสารประกอบการพจีารณาทกุฉบบั 
1. ผู!้ตร้บัคะแบบรวมสงูสดูเปน็ผู!้ตร้บัการพจิารณายา้ย เปลีย่นตำแหนง่ สวํบผูข้อโอบจะพจิารณา 

ภายหลงัจากยา้ยและเปลีย่นตำแหนง่เสรจ็สนัแลว้ หากคะแนนรวมเทา่ลนัใหผู้!้ตร้บัคะแบบวลิยัทศันแ์ละ 
แนวทางการพฌินางานท,ีสงูกวา่เปน็ผู!้ตร้บัการพจิารณารบัโอบ หากคะแนนเทา่ลนัอกีใหพ้จิารณาจดัลำตบัอาวโุส 
ดงันี้

1.1 ผูท้มีระดบั/วทิยฐานะ สงูกวา่ ถอืวา่ผูบ้ัน้อาวโุสกวา่
1.2 ลา้เปน็ผูท้ ีม่รีะดบั/วทิยฐานะ เทา่ลบั ผูท้!ีตร้บัการเลือ่นระดบั/วทิยฐานะ บัน้กอ่น ถอืวา่ผูบ้ัน้ 

อาวุโสกว่า

1.3 ลา้เปน็ผูท้!ตร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ลือ่นระดบั/วทิยฐานะ พรอ้มลนั ผูท้!ีตร้บัเงนิเดอืนมากกวา่ ถอืวา่ 
อาวุโสกว่า

1.4 ลา้เปน็ผูท้!ีตร้บัเงนิเดอืนเทา่ลนั ผูท้ ีม่อีายรุาซการมากกวา่ ถอืผูบ้ัน้อาวุโสกวา่
1.5 ลา้เปน็ผูท้ ีม่อีายรุาชการเทา่ลบั ผูท้!ีดร้บัเครือ่งราขอสิรยิาภรณใ์นชัน้สงูกวา่ ถอืวา่อาวโุสกวา่
1.6 ล้าเป็นผู้ทีเต้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณใ์นช้ันเดียวลับ ผู้ที!ต้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์!บช้ันบ้ันก่อน ถือว่า 

อาวุโสกว่า
1.7 ลา้เปน็ผูท้!ีตรับัเครือ่งราชอสิรยิาภรณใ์นชัน้เดยีวลนัพรอัมลนั ผูท้มีอายมุากกวา่ ถอืวา่อาวโุสกวา่ 

2. กรณกีารเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอนตา่งกลุม่ตำแหนง่ไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภท
วชิาการ ระดบัชำนาญการขีบ้ไป จะพจิารณาประเมนิบคุคลและผลงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ตามหนงัสอืสำบกังาบ ก.พ. ที ่นร 1006/ว 10 ลงรบัที ่ 15 ลนัยายน 2548


