
ที ่ศธ ๐๒๑๑๗/ 0 สำมกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้
อำ๓ อเมอืงสระแกว้ จังหวดัสระแกว้ ๒๗๐๐๐

กมุภาพนัธ ์ ๖๕๖๔

เรือ่ง รับสม'ครเปลีย่นตาแหบง่ ยา้ย และรบัโอบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และรบัยา้ยขา้ราชการ 
พลเรอืนสามญั ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัด 
สำฟา้งาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประลมศกึษาสระแกว้ เขต ๒

เรยืน ผูอ้ำนวยการสำมกังาบเชตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา/มธัยมศกึษา ทกุเขต

สงิทีส่ง่มาดว้ย ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ลงวันที ่ 9  กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉมับ

ดว้ย คณ ะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในการประทมุครัง้ท ี ่ ๑/๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๔ มมืตอิบมุตืใิห'้ประกาศรบัสมคัรเปลีย่นตำแหนง่ ย า้ย  และรบัโอนขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษาและรบัยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญัโปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษา 
อืน่ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สงักดัสำมกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประลมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ ตำแหนง่มกัจดัการ 
งาบท่ี'วไป ปฏบิต้กิาร/ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหนง่ กำหนดรับสมคัร ระหวา่งวนัที ่๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ 
ถึงวันท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ ใบวนัและเวลาราชการ รายละเอยีดประกาศทีจ่ดัสง่มาพรอัมนี้

สำมกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จงประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยที'่วกนั หากประสงคสมคัร 
คดัเลอืกเพ ือ่เปล ีย่นตำแหนง่ ย า้ย  และโอน ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่  
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สงักดัสำมกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ ใหย้ืน่ตำขอและเอกสาร 
ประกอบการพจิารณา ตามกำหนดรบัสมคัร ณ กลุม่บรหิารงานบคุคล สำมกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สระแกว้ เขต ๒

จงีเรยืบมาเพือ่โปรดทราบและตำเนนิการตอ่ไป

ขอแสดงความมบัถอึ

ศกึษารก'าฑ 5ัหวัดสร่รแก้ว

กลุม่บรหิารงานบคุคล 
โทร, ๐  -๓๗๕๕ - ๐๒๔๕ 
โทรสาร. ๐  -๓๗๕๕ -  ๐๒๔๕



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เร่ือง วับสมัครฟล่ียบตำแหนง่ ยา้ย โอนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายขา้ราซการ 

พลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตํงต้ังให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) สังกัดลำมักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ใบการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ึอวับ1ท่ี ๒๙ 
มกราคม ๖๕๖๔. มมติอบุมํติให้ประกาศตำแหน่งว่างวับสมัครเปล่ียนตำแหน่ง ยา้ย โอนข้าราขการครูและ 
บคุลากรทางการศกึษา และย้ายขา้ราชการพลเรือนสามญั เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดลำมักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒-

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ประกอบกับมาตรา ๒๙ 
แหง่พระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกI้ขเพืม่เติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๑ หบังสีอลำมักงาน ก-ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒0๖.๕/ว ๗ ลงวับท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หมังลือลำมักงาบ ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวับท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หมังลือลำมักงาบ ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๖๐๖.๕/ว ๓๐ 
ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ หนังลือลำมักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ หนังลือ 
ลำมักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กับยายบ ๒๕๔๘ และตำส่ังห้วหมัาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๙ เ ๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ จึงประกาศวับสมัครบุคคลเพ่ือเปล่ียนตำแหน่ง ยา้ย โอบข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา และย้ายขา้ราชการพลเรือนสามญั เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดลำมักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ศงันี้

‘‘การเปลีย่นตำแหนง่’, หมายถงึ การแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตาม 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีมใช,บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในสังกัดส,วนราชการ 
แย'วกนั

‘‘การยา้ย', หมายถึง การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรหางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ หรอืขา้ราชการพลเรอืนสามญั ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาดรา ๓๘ ค (๒) 
ประเภทเติม และระดับตำแหน่งท่ีน]สูงกว่าเติม ในหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัดส่วนราชการเตยวกัน

‘‘การโอน” หมายถงึ การบรรจแุละแตง่ต ัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สงักดัสว่นราชการอืน่ 
ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประ๓ ทเติมและระดับตำแหน่งท่ีนเสูงกว่าเติม

/ ๑. ตๅํเพ ุ̂ ท ีใ่ช .้..
i



-๒-
©. ตำแหนง่ทีใ่ชต้ำเนนิการรบัสมคัรเปลีย่นตำแหนง่/รบัยา้ย/ รับโอบ

ตำแหนง่นกัจดัการงาบทัว่ไป ปฎนิตักิาร/ชำนาญการ ตำแหนง่เลขที ่ อ ๒ กลุม่อำนวยการ 
อตัราเงนิเดอบ ๕๘,๓๘๐ บาท สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒

๒. คณุ สมนดัจองผูม้สีทิธสิมคัรเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบ ตอ้งมคีณุสมนดั ดงันี้
๒.๑ มคีณุสมนตัทิัว่โปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมคีณุสมนตัติรงตามคณุสมนตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ตามมาตรฐานตำแหนง่ที ่
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวับท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒.๒ไต้รับเงินเดึอนไม่ตากว่าข้ันต่ําของตำแหน่งประเภท สายงาบ และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฎนิตัหินา้ทีร่าชการ หรอเตรยีมความพรอัมและพฒันาอยา่งเขม้ 
๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนวากระทำความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวบทางวินัย 

หรอีจรรยาบรรณวชิาชพี
๒.๕ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูตำเนนิคศอึาญา เว้นแต่ความผิดท่ี!ดักระทำโดยประมาทหรีอความผิดลหุโทษ 
๒.๖ ไมอ่ยูร่ะV I วา่งถกูตำเนบิคดลีมละลาย

สำหรับผู้ขอโอบ ตอ้งไตร้บัความรบยอมใหโ้อนจากผูม้อีำนาจทัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่น 
ราชการหรอีหนว่ยงาบตน้สงักดัเตมิตว้ย

๓. วนั เวลา และสถานที่ยืน่คำรอังจอยา้ย หรอีจอเปลีย่นตำแหนง่
๓ . ๑ สมดรดว้ยตนเอง ผูป้ระสงคจ์ะยืน่แบบคำรอังขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอยา้ยหรอีขอโอน 

ตามแบบคำขอ (เอกสารหมายเลจ ๑) พรอัมเอกสารประกอบการประเนนิดวัยตนเองและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ณ 
กลุ่มบริหารงานบคุล สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เจต ๒ ระหวา่งวนัที ่๘ คมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ 
ถึงวันท่ี ๑๖ คมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากพนักำหนดน้ีจะไม่รับการพจิารณา 

๓.๒ การสมคัรโดยทางไปรษณยี ์ผูส้นคัรตอ้งตำเนนิการ ดงันี้
๓ . ๒.๑ กรอกขอ้ความในแบบคำขอใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอัมตคิรปูถา่ย ขนาด 

๑x๑.๕  น้ิว (ถา่ยไวไิมเ่กนิ ๑  น ินบัถึงวันนดิรับลนดัร)
๓.๒.๒ สง่แบบคำขอ พรอัมเอกสารประกอบการประเนนิและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทางไปรษณยีต์ว่นพเิศษ (EMS) ไปยงัสำนกังาบเจตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ ตัง้แตว่นัที ่๘ 
คมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๖ คมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ โดยถอึวบัทีท่ีท่ำการไปรษณยีต์น้ทางประพบัตรารบัจดหมาย 
ของผูส้นคัรภายในวับนดิรับสมคัร คอื ๑๖ คมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ ทัง้นี ้เอกสารการสมคัรทีส่ง่ภายหลงัวนันดิรบัสมคัร 
จะไมไ่ตร้บัการพจิารณา

๔. หลกัฐานและเอกสารประกอบการจอยา้ย หรอืขอเปลีย่นตำแหนง่ หรือขอโอน
ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้ความใบแบบคำรอังใหค้รบถว้นพรอัมจดัสง่เอกสารหลกัฐาน ดงันิ ้
๔.๑ สำเนาปรญิญาบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอืบ่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา 
๔.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript)
๔.๓ สำเนาทะเบยีนประวต้ขิา้ราชการ (ก.พ.๗)หรอื ก.ค.ศ.๑๖ ทีม่รีายละเอยีดครบถว้น 

สมบรูณ ์ตัง้แตว่นัทีเ่ริม่รบัราชการจนถงึบจีจบุนั(รบัรองความถกูตอ้งโดยเจาัหนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ)
๔.๔ สำเนาเอกสารหลกัฐานอืบ่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชบํ สำเนาบตัรประชาชน สำเนาทะเบยีนบาับ 

หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นขึอ่ดวั ชือ่สคุล ใบสำคญัการสมรส เนนิตน้ (ถา้ม)ี
๔๕ กรณบีรรจุเนิบข้าราชการโนตำแหน่งประเภทท่ัวไป/ในสายงาบท่ีเร่ิมดันจากระดับ ๑ และ ๒ 

ตอ่มาไตเ้ปลีย่นประเภทตำแหนง่เนนิประเภทวชิาการใหส้ง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นประเภทตำแหนง่
/ ๔ ๖ เอกสาร...



-๓-

๔.๖ เอกสารและหลกัฐานประกอบการพจิารณาตามองคป์ระกอบการประเมนิตวัชีว้ดัตาม 
ประกาศตัวช้ีวัดใบการเปลีย่นตำนVเนง่ การยา้ย และการโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ย 
ขา้ราซการพลเรอืนสามญั โปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา๓ ๘ ค.(๒) 
ในสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว เขต ๒ จำนวน ๓ ขดุ โดยจดัทำเปน็รปูเลม่แยกกบัเอกสาร 
ประกอบอืน่ๆ รายละเอยดองคป์ระกอบ ตัวช้ีวัดๆ เอกสารหมายเลข ๑

๔.๗ ลา่หรบัผูข้อเปลีย่นตำแหนง่ ขอยา้ย และขอโอบตา่งกลุม่ตำแหนง่ ระดบัชำนาญการข้ึนไป 
จะพจิารณาประเมนิบคุคลและผลงาบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตามหนงัสอืลา่นกังาบ ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕yว ๗ 
ลงวับท่ี ๒๑ เมษายน ๒๔๕๒ ช๋ึงกำหนดใหน่้าหลัก๓ณฑแ์ละวิธีการที ่ก.'พ.กำหนดมาไข้โดยอบุโลม ใหล่้งแบบประเมนิ 
บคุคลและผลงาบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตามหนงัสอืลา่นกังาบ ก.พ. ที ่บร ๑๐๐๖ /ว ๑๐ ลงวันที ่๑๕ กนัยายน 
๒๕๔๘จำนวน๓ ขุด

๕. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณา
๕.๑ ลา่นกังาบเขตพืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระนกวั เขต ๒ จะตำเนบิการพจิารณ า 

ดดัเสอืกบคุคล ตามหนงัสอืลา่นกังาบ ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ และประเมนิ 
ความร ู ความสามารถและความเหมาะสมจองบคุคล ตามรายละเอยีด ตวัชีว้ดัการประเมนิทีค่ณะกรรมการ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ กำหนด (เอกสารหมายเลข ๒)

๕๒ ผู!้ดรับัการพจิารณาแตง่ตัง้ ต้องไดัคะแนนรวมสูงสุดเปน็ผู้!ดัรับการพจิารณา หากคะแนน 
รวมเทา่กนัใหผู้!้ดร้บัคะแนนวสิยัทศันไ่นการพฒินางานทีส่งูกวา่เปน็ผู!้ดรับัการพจิารณา หากคะแนนเทา่กนัอกีให ้
พจิารณาจดัลำดบัอาวโุสตามหลกัราขการ ตามองคป์ระกอบการประเมนิดวัชีว้ดัในการเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย 
และการโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญัไปบรรจแุละแตง่ตัง้ให ้
ตำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที ่คณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวัดสระแกว้ กำหนด 

๕๓ การพจิารณารบัโอน จะตำเนนิการภายหลงัการยา้ยหรอืการเปลีย่นตำแหนง่เสรจ็สิน้แลว้ 
ทัง้นี ้หากเป็นผู้!ดัรับคำส่ังรับโอน ตอ้งรายงานตวัเพีอ่ปฏนิติหินาัที ่ณ ลา่นกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทีร่บั 
โอน ภายใน ๔๕ วบั นบัแต่วับท่ีออกตำส่ังรับโอน หากทบักำหนดระยะเวลาดงักลา่ว ผูม้อิำนาจรบัโอนอาจตำเนบิการ 
เพ่ีอยกเลิกการรับ*ใอนก้!ด

๖. เกณฑก์ารดดัสนิ _
๖.๑ จะแตง่ตัง้ผูไ้ดรั้บการพจิารณาของแตล่ะตำแหนง่ ตามจำนวนตำแหนง่วา่งทีร่ะบใุบประกาศ" 

ครัง้นีเ้ทา่นัน้ หากตรวจพบภายหลงัวา่ผู!้ดร้บัพจิารณาตามประกาศนีเ้ปบ็ผูม้คีณุสมนติติา่งไปจากที ่ ก.ค.ศ .  กำหนด 
และคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้กำหนด จะไมพ่จิารณาแตงตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่หรอืหากมติำสัง่ 
แตง่ตัง้แลว้ จะยกเลกตำสัง่แตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่แลว้แตก่รณ ีโดยจะเรยืกรอังสทิธใิดๆ ในภายหลงัมไิด้

๖.๒ การพจิารณาดดัเสอืกครัง้นี ้เปน็การดดัเสอืกเ0พาะคราว จะไม่มิการข้ึนบัญชี!วัแต่อย่างใด
จังประกาศใหท้ราบโดยทัว้กนั

ประกาศ ณ วบัที ่ ๑  คมุภาทบัธ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไล่ว ลา่รพา)
ศึกชำธการจังหวัดล่ระแก้)

ปฏบิตัทินาัทีแ่ทน ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



เอกสารหมายเลข ๑

แบบคำขอเปลีย่นคำแหบง่/ยา้ย/โอบขา้ราชการครแูละบคุลากรหางการศกึษา 
และการยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั  ไปบรรจแุฉะแตง่ตัง้ใหค้ำรงคำแหบง่ 

บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เข ยีน ท ี.่.....................................................................
วนที.่.........เดอืน................................ พ.ศ.....................

เรือ่ง ขอเปลีย่นคำแหบง่/ยา้ย/โอบ ไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงคำแหบง่บคุลากรทางการสกิบาอืบ่ดามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

เรยีน ...........................................................................

ดว้ยขา้พเจา้.................................................................................................................. อาย.ุ.................... ปี
เกดิวนัที่...... ...เดอืน..................... ..... ........... .พ.ศ ...............เลขประจำตวัประชาซน.............. ..........................
ปจีจบุนัเปน็ขา้ราชการ/พนกังาบสว่นหอ้งอืน่...............................................ตำแหนง่...........................................
ระดบั/ชัน้/วทิยฐานะ..................................... ร ับ เงนเดอืน ระดบั/ชัน้.......................อตัรา/ชัน้............................บาท
ลงัอดั/หนว่ยงานการศกึษา/กอง/สำนกั'...............................................................................กรม...................................... .
กระทรวง................................................................. ตัง้อยูท่ี่....................... หมูท่ี่................ถนน............................. ..........
ตำบล/แขวง............... ........... อาัเภอ/เขต_____________ จงัหวดั______________ .รหสัไปรษณยี.์............ ...............
โทรคพัท์.............................. .โทรศพัทเ์คลือ่นที่................................. .โทรสาร......................... . e - m a i l ...........................

ปจีจนบัอยูบ่า้นเลขที่................ .หมูท่ี่.................. ถนน..........................ตำบล/แขวง.............................._  
อำเภอ/เขต...........................-จงัหวดั........ ......................... .รหสัไปรษณย์ี___________ .โทรอัพท'บาน........ ...... ........
โทรศพัทเ์คลือ่นที.่...........................................โทรสาร.......................... ................. e - m a i l . . .  ...................................
มคัวามสมคัรใจขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางรก่ารสกิษาอืบ่ตามมาตรา
๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่................................... ....................... กล’ม....................................................................................
สำนกังานเจตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมสกิษา________ _________________________
ขา้พ เจา้ขอเรยีบวา่

๑. ขา้พเจา้มคีณุสมบตัทิัว่ไปคามมาตรา ๓ 0 แหง่พระราชบญ้ญต้ระเปยีบขา้ราขการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. เริม่เขา้รบัราขการ เปน็ขา้ราฃการ............................ฟอ้วนัที่..........เดอืน.....................พ.ศ.............
ตำแหนง่-------------------------------------------------- ระดไั/ชัน้____________________ ลงัอดั........ ...............................
สว่นราชการ.......................................................................กระทรวง.........................................................................

๓. วนิยั/คดคีวาม
( )  เคยถกูลงโทษทางวนิยั ( ) ไม’เคยถกูลงโทษทางวนิยั
( )  อยูไ่นระหวา่งถกูดำเนนิการทางวนิยั ( ) ไมอ่ยูโ่บระหวา่งถกูดำเนนิการทางวนิยั
( )  อยใูบระหวา่งถกูดำเนบิคดอีาญา ( ) ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูดาเนบิคดอีาญา
( )  อยูโ่นระหวา่งถกูดำเนนิคดลืมัละลาย ( ) ไมอ่ยูโ่บระหวา่งถกูดำเนนิคดลืมัละลาย
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๑. เหตุผลการ1ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายAอน

๒. ประวิติทารคึกษา (ให้ระบุคุณวุฟ้ทุกระตับ ด้ังแต่ระตับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปาช.) หรือ 
เทียบเท่าช้ีบใป)

ที ่ คุณวุฒ สาขา/วิขาเอก สถาบนการคึกษา

๑

๒

๓

๔

๓. ประวิตการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง/ระตับ ใทีอเปล่ียนหน่วยงาน)

ที ่ รัน เดือน จ ตำแหน่ง/ระตับ ลังกัด หมายเหตุ

๑

๒

๓

๔

ลำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการให้ระบบว่าบรรจุและแต่งตังโดยวิธี!ด พร้อมเอกสารหลักฐาน
๔. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และผลงานอ่ืนที,แสดงให้เห็นถึงความร้ความสามารถพิเศ■ ษ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบํติงานโบตำแหน่งบุคลากรทางการคึกบาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ท่ีประสงค์จะขอโอน (โห้แนบ 
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)

๗.® ผลงาบหรือผลการปฏิบ้ติงานท่ีผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี) (เอกสารหมายเลข ๓)

๗.๒ ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลี่อบตำแหน่ง/วิทยฐานะ (ลัาฆื)
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๗.๓ ผลงาบอ่ีบท่ีแสดงให้เฟ้นถึงความรัความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบีติงาน

๕. บีจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทบ/วิหยฐานะ เดือนละ............ ........... บาท
ฟ้อได้เปล่ียนตำแหน่ง/ย้าย/โอนมาตำรงตำแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามท่ีกำหนด 
สำหรับตำแหน่งบ้ัน

๖. เอกสารหลักฐานต่าง  ๆท่ีส่งเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ด้งน้ี

o  ๘.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ๋ึบท่ีแสดงการสำเร็จการศึกษา 
o  ๙.๒ สำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
o  ๘.๓ สำเนาทะเบียนประว้ตข้าราชการ (ก.พ. ๗) ท่ีมรายละเอียดครบถ้วนสม'ชรถ4 ต้ังแต่วันท่ีเร่ิมรับราชการ

จนถึงบีจจุบัน
o  ๙.๔ หนังสือยิบยอมให้โอนของผ้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม ช่ืงระบุ 

วัน เดือน ปีท่ีโห้โอบ
o  ๘.๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ํากว่าเดิม (ถ้ามี) 
o  ๘.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงาบหรือผลการปฎิบีติงาน
o  ๘.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบ้ติงานในตำแหน่ง

ท่ีจะขอโอน
o  ๘.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งท่ีผู้ขอโอนตำแหน่งอยู่บีจจุบันในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
o  ๘.๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ีบที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ีอด้ว ช่ือสกุล ใบสำคัญการสมรส

เป็นด้น (ถ้ามี)
o  ๘.๑๐ เอกสารหลักฐานอ่ีบท่ีผ้ฃอโอบเฟ้นว่าเป็นประโยชน์โนการพิจารณารับโอน 
o  ๙.๑๑ กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประ๓ ทท่ัวใป/โนสายงานท่ีเร่ิมด้นจากระด้บ ๑ และ ๖ ต่อมาได้ 

เปล่ียนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปล่ียนประเภทตำแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและย่ืนขอเปล่ียนตำนVเบ่ง/ย้าย/โอนใวันี้ถูกด้องตรงตาม 
ความเป็นจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถึอ

(ลงชือ่).....................................
( . . .... ..-  - . _ _ _ _ )

ตำแหน่ง......................... .........



คำรับรองและความเห็บของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างดับเป็นความจรังและมีความเห็นเพื่อประกอบการฟ้จารณาดังนี้

(ลงขื่อ)____________________ ผู้บังคับบัญชาข้ันดัน
น  ........... .................. .....)
คำแหบ่ง__________________

ความเห็นของผู้ชงคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก ห่รัอเทยบเท่า)*

(ลงขื่อ)___________________ ผู้บังคับบัญชา

คำแหบ่ง__

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ)**

(ลงขื่อ)____________________
น ..................... ............. ........)
คำแหบ่ง__________________

หมายเหตุ * ๑ . ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอ่โอนระบุและย่ึนขอเปล่ียนคำแหบ่ง/ย้าย/โอน
ถูกต้องตรงตามความเป็นจรังทุกประการ พร้อมท้ังรับรองความประพฤติ ความรันละความสามารถใบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ของผู้1ขอ'โอนดัวย โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ํากว่าผู้อำนวยการกอง/ส่านัก หรัอเทียบเท่า

** ๒. ให้ระบุความเห็บว่า ยินยอมหรัอไม่ยินยอมให้เปล่ียนคำแหบ่ง/ย้ายA อบ พร้อมเหตุผล (ผู้มีอำนาจ 
ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง)



องคป์ระกอบการประเมนิ ตวัขีว้ดั แบบประเมนิและคะนบนประเมนิ 
การเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกึษา และการยา้ย 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัไปบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกึ,ษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการคกึ1ษาอึบ่ตามมาตรา 38 ค.(2) คะแนบเตม็ 100 คะแบบ 

{ตามหลกัเกณทหํนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที ่ 28 กนัยายน 2560)

เอกสารหมายเลข ๒

ท่ี องคป์ระกอบ/ตวัชี้วัค ค่า
คะแบน

กรอบการพจิารณา

1 ความรู้ (5) พจิารณาจากระตบัการคกึบาสงูสดุ ที ่ ก.ค.ศ.รบัรอง
1) ปริญญาโทข้ึนไป 5 เพยีงระดบัเดยีว แนบหลกัฐานประกอบการพจิารณา
2) ปรญิญาตริ 4
3) ตากวา่ปรญิญาตริ 3

2 ความสามารถ ใบการเปน็คณะกรรมการ (5) พจิารณาจาก ตำสัง่ ประกาศ เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชญิ
คณะอนกุรรมการ คณะทำงาบ วทิยากร ทีโ่ตรัับแตง่ตัง้ เปน็คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
ชองหนว่ยงาบชองรฐั คณะทำงาน วทิยากร ตา่งๆ
1) ระดบักรม/กระทรวง ข้ึนไป 5
2) ระดบัภาค 4
3) ระดบัจงัหวดัลงมา 3

3 การพฒันาตนเอง (5) พจิารณาจากการพฒันาตบเอง เชน่ คกึษาดงูาบ อบรม
1) ไมน่อัยกวา่ 36 ช่ัวโมง 5 พฒันา ทีจ่ดัโดยหนว่ยงาบราชการ หรอืหนว่ยงานที่
2) ไม,นอัยกวา่ 24  ช่ัวโมง 4 ราชการรบัรอง ยอ้นหลงั 3 ป ีรวมปปีจีจนุนั นับถึง
3) ไมบ่อยกวา่ 12 ช่ัวโมง 3 วนัสดุทายของการรบัสมคัรแนบหลกัฐานประกอบ

การพจิารณา การพฒันาตบเอง 1 วับ คดิเปน็ 6 ช่ัวโมง
4 อายรุาชการ (5) พจิารณาจากระยะเวลารบัราชการตัง้แตว่นับรรจนุบัถงึ

1) 15 ป ีข้ึนไป 5 วนัสดุทา้ยชองการรบัสมคัร แบบสำเนา ก.พ.?
2) 10 -  14 ปี 4 หรือ ก.ค .ศ .!6
3) ตํา่กวา่ 10 ปลีงมา 3

5 ระยะเวลาใบการตำรงตำแหนง่ หรอืเคย (5) พจิารณาจากระยะเวลาไนการตำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรง
ตำรงตำแหนง่โบตำแหนง่ทีข่อเปลีย่น ตำแหนง่ในตำแหนง่ทีข่อโอบ แนบสำเนา ก.พ. 7 หรือ
ตำแหนง่ ยา้ย โอน สำเนา ก .ค .ศ .!6
1) ระยะเวลา 10 ปีข้ึน,โป 5
2) ระยะเวลา 6 -  9 ปี 4
3) ระยะเวลา 5 ปลีงมา 3

6 การตำรงตำแหนง่ปจ้จนุบั (5) พจิารณาจากการตำรงตำแหนง่ปจีจบุนั และการตำรง
1) ตำรงตำแหนง่เดยีวกบักบัตำแหนง่ 5 ตำแหนง่ตามทีส่ว่นราชการไตจัดักลุม่ไว ัตามหนงัสอื
ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย รับโอน สำนกังาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที ่ 27

สงิหาคม 2552

/ 6 2) ตำรงตำแVIบง่...



- 2  -

ที่ องดปํระกอบ/ตวชีว้ตั ดำ กรอบการพจิารณา
คะแนน

6 2) ดำรงตำแหนง่ทีจ่ดัอยใูนกลุม่ตานหนง่ 4
(ตอ่) เดยีวกบักบัตำแหนง่ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ 

รบัยา้ย รับโอบ
3) ดำรงตำแหนง่ตา่งกลุม่ตำแหนง่ 
ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย รับโอบ

3

7 ผลงานทีเ่กดักบัตนเอง (5) พจิารณาจากผลงานของบคุคล จากการไดร้บัคดัเลอํก
1) ระดบักรม/กระทรวง ข้ึนไป 5 การประกวด แข่งขัน ที,่ปรากฎขือ่1ของผู้ขอ'โอน จัดโดย
2) ระดบัภาค 4 หนว่ยงานราชการ สงูสดุเพยีงระดบัเดยีว แนบหลกัฐาน
3) ระดบัจงัหวดัลงมา 3 ประกอบการพจิารณา

8 เหตผุลขอฟลีย่นตำแหนง่ ย า้ย  โอน (5) พจิารณาจากเหตผุลการขอเปลีย่นตำแหนง่ ย า้ย  โอน
1) อยู่รวมกบัคู,สมรส/ดแูลบดิามารคา 5 นนบลำเนาทะเบยีนสมรส/ลำเนาทะเบยีนบา้น/หลกัฐาน
2) กลบัภมูลำเนา 4 ประกอบการพจิารณา
3) อีน่ ๆ 3

9 วนิยัและการรกัษาวนิยั (5) พจิารณาจากลำเนา ก.พ.?หรอื ก.ค.ศ. 16 /ลำเนาดำสัง่
1) ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั 5

2) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 4
ลา้งมลทนิแลวั

3) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 3
ยังไมล่า้งมลทนิ

10 ผลการปฎบิติงาบ (ผลงานทีเ่ปน็ผลการ (30) พจิารณาจากผลการดำเบบีงาบทีผ่า่นมา โดยใบน้ำเสนอ
ดำเบบิงาบทีผ่า่นมา) ใบรปูของการสรปุและวเิคราะหถงึผลทีเ่กดัขึน้ หรือ 

ประโยฃนทํีเ่กคัจากผลงานนัน้ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่
หนว่ยงาน สามารถนำไปเสรมิยทุธศาสตรข์อง 
หนว่ยงานไดโ้ดยจดัทำผลงานยอ้นหลงัไมเ่กนั 3 ปี
พรอัมระบลุดัลวํนของผลงานตบเองปฏบิติและรายซือ่ 
ผูร้ว่มจดัทำผลงาบ (ลา้ม)ี จำนวนอยา่งนอ้ย 2  เรือ่ง

11 วสิยัทศันแ์ละแนวทางการพฒันางาน (25) ใบเ้ขย่นวสิยัทศันแ์ละแนวทางการพฒันางาน ใบ 
ดำแหนงขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอยา้ย ขอโอบ ไมเ่กนั 2 
หนา้กระดาษเอ 4

/หมายเหต.ุ..



หมายเหต ุ ะ ใหผู้,้ยอยาย ขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอโอน รบัรองสำเนาถกูตอ้งเอกสารประกอบการพจิารณาทกุฉบบั 
1. ผูI้ตร้บัคะแนนรวมสงูสดุเปน็ผูไ้ตร้บัการพจิารณายา้ย เปลีย่นตำแหนง่ สว่นผูจ้อโอบจะพจิารณา 

ภายหลงัจากยา้ยและเปลีย่นตำแหนง่เสรจ็สบัแลว้ หากคะแนนรวมเทา่ลนัใหผู้!้ตร้บัคะแนนวสิยัทศันแ์ละ 
แนวทางการพฒนางานทีส่งูกวา่เปน็ผู!้ตร้บัการพจิารณารบัโอน หากคะแบบเทา่ลนัอกใหพ้จิารณาจดัสำดบัอาวโุส 
ดงันี้

1.1 ผูท้ ีม่ริะดบั/วทิยฐานะ สงูกวา่ ถอืว่าผูน้ัน้อาวโุสกว่า
1.2 ลา้เปน็ผูท้ ีม่รีะดบั/วทิยฐานะ เทา่ลนั ผู้,ที!่ตร้บัการเลือ่นระดบั/วทิยฐานะ นัน้กอ่น ถอืวา่ผูน้ัน้ 

อาวุโสกว่า
1.3 ลา้เปน็ผูท้ี!่ตร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ลือ่นระดบั/วทิยฐานะ พรอัมลนั ผูท้ ี!่ตร้บัเงนิเดอืนมากกวา่ ถอืวา่ 

อาวุโสกว่า
1.4 ลา้เปน็ผูท้ ี!่ตร้นัเงนิเดอืนเทา่ลนั ผูท้ ีม่อีายรุาซการมากกวา่ ถอืผู้นัน้อาวุโสกว่า
1.5 ลา้เปน็ผูท้ ีม่อีายรุาชการเทา่ลนั ผูท้ี!่ตร้บัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ!์นขัน้สงูกวา่ ถอืวา่อาวโุสกวา่
1.6 ล้าเป็นผู้ท่ี!ต้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณใ์นข้ันเดียวกัน ผู้ท่ี!ต้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์โบข้ันน้ันก่อน ถือว่า 

อาวุโสกว่า
1.7 ลา้เปน็ผูท้ ี!่ตร้บัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ!์นขัน้เดยีวลนัหรอัมลนั ผูท้ ีม่อายมุากกวา่ ถอืวา่อาวโุสกวา่ 

2. กรณกีารเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอนตา่งกลุม่ตำแหนง่โปแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่ประเภท
วซาการ ระดบัชำนาญการขึน้ไป จะพจิารณาประเมนิบคุคลและผลงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว 10 ลงรันที ่ 15 ลนัยายน 2548
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