
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้
เรือ่ง รบัสมคัรเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย โอนขา้รา,ซการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราชการ 

พลเรอืนสามญั เพีอ่บรรจและแตง่ตัง้ไห,ตำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอีน่ ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) สงักดัสำมกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑

ดว้ยคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในการประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๖๔ เมือ่วันที ่
๙  เมษายน ๒๔๖๔ มมีตอิm iตใิหป้ระกาศตำแหนง่วา่งรบัสมคัรเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย โอบขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ไหตำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สงักดัสำมกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑

อาศยัอำนาจตามความใบมาตรา ๑๙(๔) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ ประกอบกบัมาตรา ๒๙ 
แหง่พระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๔๔๗ และแกI้จเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ.๒๔๔๑ หนังสือสำนักงาบ ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวับท่ี ๒๑ เมษายน ๒๔๔๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว  ๑๔ ลงวันที ่๒๗ สงิหาคม ๒๔๔๒ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓๐ 
ลงวับที ่๒๘ กนัยายน ๒๔๖๐ หนงัสอืสำนกังาน ก.พ.ที ่บร ๑ ๐ ๐๖ /ว ๓๔ ลงวับที ่๒๙ ตลุาคม ๒๔๔๗ หนังสือ 
สำนกังาน ก.พ. ที ่บร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๔ กบัยายน ๒๔๔๘ และตำสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที ่๑๙ / ๒๔๖๐ ส่ัง ณ วับที ่๓ เมษายน ๒๔๖๐ จึงประกาศรบัสมคัรบคุคลเพีอ่เปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย โอบขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหตัำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ ดง้นี้

“การเปลีย่นตำแหนง่” หมายถง การแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตาม 
พระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางกา่รศกึษา พ.ศ.๒๔๔๗ ทีม่ใีขบคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)ใหตัำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในสงักดัสว่นราชการ 
เดยีวกนั

“การยา้ย” หมายถง การแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทาง 
การศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตามพระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 
๒๔๔๗ หรอืขา้ราชการพลเรอืนสามญั ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
ประเภทเดมิ และระดบัตำแหนง่ที!่มส่งูกวา่เดมิ ในหนว่ยงานการศกึษาทีส่งักดัสว่นราชการเดยีวกนั

“การโอน” หมายถง การบรรจแุละแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตามพระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ สงักดัสว่นราชการอืน่ 
ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทเดมิและระดบัตำแหนง่ทีโ่มส่งูกวา่เดมิ

๑. ตำแหนง่ทีใ่ขต้ำเนบิการรบัสมคัรเปลีย่นตำแหนง่/รบัยา้ย/รบัโอน
๑.๑ ตำแหนง่นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิตักิาร/ชำบาญการ ตำแหนง่เลขที ่ อ ๓๓ 

อตัรานบเดอีน ๔๓,๘๓๐ บาท กลุม่นโยบายและแผน
๑.๒ ตำแหนง่นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ปฏบิตักิาร/ชำนาญการ ตำแหนง่เลขที ่ อ ๔๘ 

อตัราเงนิเดอืน ๔๔1๔๔๐ บาท หนว่ยตรวจสอบภายใน
/ ๒) คณุสมบตั.ิ.
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te. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรเปลีย่นตำแหนง่ /ย า้ย /โ อ บ  ตอ้งมคีณุสมบตั ิ คงนี้
๒ .๑  มีคุณสมบ้ติทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมคีณุสมบตัติรงดามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ตามมาตรฐานตำแหนง่ที ่
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนงัสอืสำนกังาบ ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0๒๐๖.๕/3 ๘ ลงรับที ่๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒.๒ ไต้รับเงินเดือนไม,ตากว่าฃ้ันต่ํ'ไของตำแหน่งประ๓ท สายงาน และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวางทดลองปฏบิตัหินาัทีร่าชการ หรอืเตรยืมความพรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ 
๒.๔ ไม่อยู่ระหวางถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวบทางวินัย 

หรอืจรรยาบรรณวชิาชพี
๒.๕ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูดำเนนิคดอาญา เร้นแต่ความผดท่ี!ดักระทำโดยประมาทห่รือความผดลทุโทษ 
๒.๖ ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูดำเนนิคดลม้ละลาย

สำหรับผู้ขอ'1อน ตอ้งใตร้บัความยนิยอมให[้อนจากผูม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ชองสว่น 
ราชการหรอืหนว่ยงานตน้สงักดัเดมิตว้ย

๓. วน เวลา และสถานทีย่ีน่ตำรอ้งขอยา้ย หรอืขอเปลีย่นตำแหนง่ 
๓.® สมครตว้ยดนเอง ผูป้ระสงคจ์ะย่ืนแบบคำร้องขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอย้ายห่รือขอโอน 

ตามแบบคำร้อง (เอกสารหมายเลข ๑) พรอ้มเอกสารประกอบการประเมนีตว้ยตบเองและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ณ กลุ่มบรืหารงาบบคุล สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระนกวั เขต ๑  ไนระหว่างรันที ่๓-๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไนรันและเวลาราชการ หากพนักำหนดนีจ้ะไม่รับการพจิารณา 

๓ . ๒ การสมคัรโดยทางไปรษณยี ์ผูส้มคัรตอ้งดำเนนิการ ดงันี ้
๓.๒.๑ กรอกขอ้ความใบแบบคำรอ้งไหถกูตอ้งครบลว้น พรอ้มตดิรปูถา่ย รนาด ๑x๑.๕  น้ิว 

(ถ่ายไวิไม,เกนํ ๑  ป ีนบัถึงรันปดีรับสมคัร)
๓.๒.๒ สง่แบบคำรอ้งพรอ้มเอกสารประกอบการประเมนและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ทางไปรษณยี ์

ดว่นพเิศษ (EMS) ไปยงัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกวั เขต ๑  ตัง้แตร่นัที ่๓-๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ โดยถอึรนัทีท่ีท่ำการไปรษณยีต์น้ทางประทบัตรารบัจดหมายของผูส้มคัรภายใบรบัปดีรบัสมคัร คือ รันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เอกสารการสมคัรทีส่ง่ภายหลงัรนัปดีรบัสมคัร จะไมใตร้บัการพจิารณา

๔. หลกัฐานและเอกสารประกอบการขอยา้ย หรอืขอเปลีย่นตำแหนง่ หรือขอโอน
ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้ความในแบบคำรอ้งใหค้รบลว้นพรอ้มจดัสง่เอกสารหลกัฐาน ดงันี ้

๔.๑ สำเนาปรญิญาบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอึน่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา 
๔.๒ สำเนาระเบยีบแสดงผลการศกึษา (Transcript)
๔.๓ สำเนาทะเบยีนประรตัขา้ราชการ (ก.พ.๗)หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ทีม่รีายละเอยีดครบลว้น 

สมบรูณ ์ตัง้แตร่นัทีเ่ริม่รบัราชการจบถงึบจีจบุนั(รบัรองความถกูตอ้งโดยเจาัหนาัทีผู่ร้บัผดิขอบ)
๔.๔ สำเนาเอกสารหลกัฐานอึบ่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สำเนาบตัรประชาซน สำเนาทะเบยีนบาัน 

หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นขือ่ตวั ข่ือสกล ใบสำคญัการสมรส เปน็ตน้ (ลา้ม)ี
๔.๕ กรณบีรรจุเป็นข้าราชการใบตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป/[นสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ และ ๒ 

ตอ่มาไตเ้ปลีย่นประเภทตำแหนง่เปน็ประเภทวชิาการ ใหส้ง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นประเภทตำแหนง่
๔.๖ เอกสารและหลกัฐานประกอบการพจิารณาตามองคป์ระกอบการประเมนิดวัชีร้ดัตาม 

ประกาศดวัซีร้ดัในการเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ย 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

/ในสำนกังาบ...
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โนสำนกังาm ขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑  จำบวบ ๓ ชดุ โดยจดัทำเปน็รปูเลม่นยกกบัเอกสาร 
ประกอปอืน่ๆ รายละเอยีดองคป์ระกอบ ตวัขีวั้คๆ (เอกสารหมายเลข ๒)

61๗ สำหรIัผูข้อเปลีย่นดำแหบ่ง ขอยาย นละขอโอบต่างกลุ่มดำแหบ่ง ไปแต่งต้ังให้ดำรง 
ดำแหบง่ประเภทวข้าการ ระตับขำนาณการข้ีบไป จะพจิารณาประเมนิบคุคลและผลงานm มหลักเกณฑแ์ละวิธิทาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศร ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวนท่ี ๖๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซ่ีงกำหนดให้บ่าหลักเกณฑแ์ละ 
วธิกีารที ่ a i t n าหบดมาใข้โดยอบุโลม โดยใหล่้งแบบประเมินบคุคลและผลงาบ ตามหลักm ฌฑ์และวิธีการในหนังสือ 
สำนกังาน a u  ท ีน่ร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กบัยายน ๒๕๔๘ จำนวน ๓ ชดุ

๕. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณา
๕.๑ สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกวั เขต ๑  จะดำเมฆิการพจิารณา 

คดัเสอืกบคุคล ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ที ่ศร ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ และประเมนิ 
ความร ัความสามารถและความเหมาะสมของบคุคล ตามรายละเอยีด ตวัขีว้ดัการประเมนิทีค่ณะกรรมการ 
ศกึษารกิารจงัหวดัสระแก3ั กำหนด (เอกสารหมายเลข to)

๕๒ ผู!้ตรับัm รพจิารณาแตง่ตัง้ ตอังไดค้ะแบบรวมสงูสดุเปน็ผู้!ตรัับการพจิารณา หากคะแนบ 
รวมเทา่กบัใหผู้!้ตรัับคะแนนวสิยัทศับโ่นการทฒับางาบทีส่งูfทา่เปน็ผู!้ดร้บัการพจิารณา หากคะแนนเทา่กนัอกี 
ใหพ้จิารณาจดัสำตบัอาวโสตวมหสกัรวขการตามองคป์ระกอบการประเมนิตวัขีว้ดัใบการเปลีย่นดำแหบง่การยา้ย 
และการโอบขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ยขาราชการหลเรอืนสามญไปบรรจุและแตง่ตัง้ 
ใหด้ำรงดำแหบง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทีค่ณะกรรมการศกึษารกิารจงัหวดัสระแกว้ 
กำหนด

๕๓ การพจิารณาร้บโอน จะดำเมนิการภายหสงัการยา้ยหรอืการเปลีย่นดำแหบง่เสรจึสิบ้นสวั 
ทัง้นี ้หากเป!็ผู!้ดรบัดำสัง่รบัโอน ตอังรายงานตวัเพีอ่ปฎมิติหินา้ที ่ณ สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ท่ีรับโอน ภายใน ๔๕วนั นบันตวั่ฆทีอ่อกดำสัง่รับโอนหากทนักำหนดระยะเวลาตงักลา่ว ผู้มอีำนาจรับโอน 
อาจดำเมนิการเพีอ่ยกเลกิการรบัโอบกโด้

๖ . เกณฑก์ารตดัสิน
๖ .๑  จะแตง่ตัง้ผโ้ดร้บัการพจิารณา ดามจำนวนดำแหบง่ว่างทีร่ะบใุบประกาศคร้ังนีเ้ทา่ทับ้ 

หากตรวจพบภายหลงัวา่ผู!้ดรบัพจิารณาตามประกาศนีเ้ปน็ผูม้คีณุสมมติติา่งใปจวกที ่ก.ค-ศ- กํวหนด และ 
คณะกรรมการศกึษารกิารจงัหวดัสระแกว้กำหนด จะใมพ่จิารณาแตง่ตัง้ใหด้ำรงดำแหบง่หรอืหากมดีำสัง่แตง่ตัง้ 
นลัว จะยกเลกิดำสัง่แตง่ตัง้ใหด้ำรงดำแหบง่แลวัแตก่รณ ีโดยจะเรยีกรอังสทิธใิดๆ ในภายหลงัมไิตั

๖.๒ การพจิารณาคดัเสอืกครัง้นี ้เปน็การตดัเสอืกเฉพาะคราว จะไม่มีfm ข้ึนนัญขีไว้แต่อย่างใด

จึงประกาศใหท้ราบโคยทัว้คนั

ประกาศ ณ  วบัที ่V ?  เมษายน ท.ศ. ๒๕๖๔

(บายไสว สารบท)
ศกึษารกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฎมิติหินาทีแ่ทบ 
ประธานกรรมการศกึษารกิารจงัหวดัสระแกว้



แบบคำขอเปล่ียนตำแหนง่/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้คำรงตำแหน่ง 

บุคลากรหางการสิกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค,(๒)

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

วบัที่............. เดอืน_____________พ.ศ. .................

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

เรยีน ................................ - .................................. ......... ......................

เอกสารหมายเลข ๑

ด’วย1ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ขัน้ยศ)................... ........................................................อายุ.................. ปี
เกดิวบัที.่.........เดอืน................................ พ.ค...................... เลขประจำตวัประขาซบ...................................................
ปจีจบุนัเปน็ขา้ราขการ.................................................................ตำแหนง่...................................................................
ระดบั/วทิยฐานะ................. ............ .วบัเงนิเดอืน ระดบั/ขัน้.___ ________ _____ อตัรา/ขัน้............. .............บาท
สงักดั/หนว่ยงาบการศกึษา/กอง/ลำนกั.............................................................กรม...................................................
กระทรวง................................................. ตัง้อยูท่ ี่......................หม่.............. ......ถนน................................................
ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต..............................จงัหวดั_________ __ .รหสัไปรษณย์ี....................
โทรศพัท_์____________ โทรศพัทเ์คลือ่นที่__________ _____ .โทรสาร. ......... ...e-m ail.................................

บจีจบุนัอยูบ่า้นเลขที่..............หมท่ี่.................ถนน.............................. ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต................................. จงัหวดั...............................รหสัไปรษณย์ี...................... .โทรศพัทบ์า้น......................
โทรศพัทเ์คลือ่นที่.................. ............................โทรสาร.................................. e-m ail.................................................
มคีวามสมคัรใจขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอน ไปแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทm i รศึกษ^นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ตำแหนง่............................................................... กลุม่/สถานศกึษา................................................................................
สงักดัหนว่ยการศกึษา/สว่นราขการ.................................................................................................................................

ขา้พ เจา้ขอเรยีนวา่
1. ขา้พเจา้มคีณุสมปตีทิัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แพง่พระราขบญัญตัริะเบยีบขา้ราขการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ.๖ ๕ ๔๗
2. เริม่เขา้วบัราขการ เปน็ขา้ราชการ....................................... เมือ่วนัที่.......... เดอืน................พ.ศ............

ตำแหนง่.............................. ................................ .ระดบั/ขัน้...................... .......... สังกัด.
สว่นราชการ................................. ............................... กระทรวง...................................

3. วนิยั/คดคี,วาม
( ) เคยถกูลงโทษหางวนิยั ( ) ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั
( ) อยใูบระหวา่งถกูตำเนบิการทางวนิยั ( ) ไม่อยู่โนระVทำงถูกดำเนนิการทามันยั
( ) อยู!่บระหวา่งถกูตำเนนิคดอืาญา ( ) ไมอ่ผใูบระหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา
( ) อยูไ่นระหวา่งถกูตำเนบิคดลีม้ละลาย ( ) ไมอ่ยูโ่บระหวา่งถกูดำเนนิคดลีม้ละลาย

/ ๑.เหตุผล...
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๑. เหตผุลการขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอน

๒. ประวตักิารศกึษา (ใหร้ะบคุณุวฒทิกุระตบั ตัง้แตร่ะตบัประกาคปยิบตัรวซิาชพี (ปวซ.) หรือ 
เทยีบเทา่ขึน้ไป)

ที่ คุณวุฟ้ สาขา/วิชาเอก ลทาบันการศึกษา

๑
1

1อ่

๓

๔

๓. ประวตักิารรบัราซการ (ระบเุฉพาะทีม่กีารเปลีย่นตำแหนง่/ระตบั หรอืเปลีย่นหนว่ยงาบ)

ที่

!
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ ลังกัด หมายเหตุ

๑

b
1

๓!

ร̂

สำหรบัตำแหนง่ประเภทวซิาการใหร้ะบวุา่บรรจแุละแตง่ตัง้โดยวธิใีด พรอ้มเอกสารหลกฐาน 
๗. ผลงาบหรอืผลการปฎปํตีงิานทีผ่า่นมา และผลงาบอืบ่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษ 

ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฎใิ!ตงิานใบตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาดรา ๓๘ ค.(๒) ทีป่ระสงคจ์ะ 
ขอยา้ย/โอบ (ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานเพีอ่ประกอบการพจิารณา)

๗.๑ ผลงานหรอืผลการปฐปตีงิานทีผ่า่นมา (ยอ้นหลงั๒ ป)ี

๗.๒ ผลงาบทีเ่คยเสนอเพีอ่เลีอ่นตำแหนง่/วทิยฐานะ (คาม)ี

๗.๓ ผลงาบอืบ่ทีแ่สดงใหเ้หบ็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยขนต์อ่การปฎปิตีงิาบ

/ ๘. ป็จจุบัน™
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๘. บจีจ;บนัขา้พเจา้ไดร้บัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน/วทิยฐานะ เดอืน ละ......................... บาท
เมือ่ไดเ้ปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนมาตำรงตำแหนง่ใด ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน 
ตามทีก่ำหนดสำหรับตำแหนง่นัน้

๘. เอกสารหลกัฐานตา่ง  ๆทีส่ง่เพือ่ประกอบการพจิารณา โดยมผีูร้บัรองสำเนาตามระเบยีบสำนกั 
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ ดงันี้

o  ๙ .๑  สำเนาปรญิญาบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอีน่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา 
o  ๙.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript)
o  ๙.๓ สำเนาทะเบยีนประรตัขิา้ราชการ (ก.พ. ๗) ทีบ่รีายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ ์ตัง้แตรั่นที ่

เริม่รบัราชการจนถงึบจีจบุนั
o  ๘.๔ หนงัสอืยนิยอมใหโ้อนของผูม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่นราชการหรอืหนว่ยงาน 

ลงักดัเดมิ ซึง่ระบรุนั เดอืน ปีท่ีไห้โอน
o  ๙ .๕ . หนงัสอืยนิยอมการรบัเงนิเดอืนทีต่ํา๋กวา่เดมิ (ถา้ม)ี 
o  ๙ .๖  สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงผลงานหรอืผลการปฏบิตังิาน 
o  ๘.๗ สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึความรคัวามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การ 

ปฏบิตีงาบในตำแหนง่ทีจ่ะขอโอบ
o  ๘.๘ สำเนามาตรฐานตำแหนง่ทีผู่ข้อโอบตำแหนง่อยูบ่จีจบุนัในสว่นราชการหรอืหนว่ยงาน

ลงักดัเดมิ
o  ๘.๙ สำเนาเอกสารหลกัฐานอืบ่ทีเ่กีย่วขอ้ง เขน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นชือ่ตวั ช่ือสกุล 

ใบสำคญัการสมรส เปน็ดน้ (ถา้ม)ี
o  ๘.๑๐ เอกสารหลกัฐานอืน่ทีผ่ขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบเหน็วา่เปน็ประโยชนโ์มการพจิารณา 

รบัยา้ย/รบัโอน
- o  ๙ .๑๑ กรณบ์รรจเุปน็ขา้ราชการใบตำแหนง่ประเภททัว่ไปA u สายงาบทีเ่ริม่ดน้จากระดบั ๑ และ 

๒ ตอ่มาไดเ้ปลีย่นประเภทตำแหนง่เปน็ประเภทวชิาการใหสง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่มประเภทตำแหนง่

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานตามทีร่ะบแุละอืน่ชอเปลีย่นตำแหนง่/ดา้ยA อมไรันี ้
ถกูดอ้งตรงตามความเปน็จรงิทกุประการ

จงํเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนบัถอึ

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

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

/คารับรอง...
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ค> รบัรองและความเหบ็ของผูบ้งัคบับญัซา
ขอรบัรองวาขอ้ความดงักลา่วขา้งดบัเปบ็ความจรงิและมดีวามเหบ็เพือ่ประกอบการพจิารณาดงันี้

(ลงช ือ่)........................................... ผูบ้งคบับญัซาขัน้ดบั
(...... ......................... ....... r
ตำแหนง่................... ....................

ความเหบ็ของผูบ้งัดบับญัชา (ระดบักอง/สำนกั หรอิเทยีบเทา่)*

(ลงช ือ่)......................................... ผู้บงัคบับญัซา

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

ความเหบ็ของผูบ้งัดบับญัชา (ระดบัลว่บราชการ)**

(...................... )

ตำแหนง่-..____ ____________
หมายเหต ุ* ๑ .  ใหรบัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหลกัฐาบตามทีผู่ข้อโอนระบแุละยืบ่ขอเปลีย่บตำแหนง่/ยา้ย/ 
โอบ ถกูตอ้งตรงตามความเปน็จรงิทกุประการ พรอัมทัง้รบัรองความประพฤต ิ ความรแ้ละความสามารท 
ใบการปฎบิต้หินาัทีร่าชการของผูข้อโอบดวัย โดยผูร้บัรองตอ้งเปน็ผูบ้งัคบับญัชาไมต่รกวา่ผูอ้ำนวยการกอง/ 
สำนกัหรอิเทยีบเทา่

** ๒. ใหร้ะบคุวามเหน็วา่ ยบิยอมหรอิไมย่นิยอมใหเ้ปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบ พรอ้มเหตผุล (ผู้มี 
อำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้)
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องคป์ระกอบการประเมนิ ตัวชีวั้ด แบบประเมนิและคะแนบประเมนิ 
การเปลีย่นตำแหนง่ การยาย และการโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยาย 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัไปบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามฆาตรา 38 ค.(2) คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

(ตามหลกัเกณฑห์นงัสอืสำมกังาน ก.ค.ศ. ท ี'่ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที ่ 28 ลนัยายน 2560)

ท่ี องคป์ระกอบ/ตวัชี้วัค คำ

คะแนน
กรอบการพจิารณา

1 ความรู้ (5) พจิารณาจากระตบัการศกึษาสงูสดุ ที ่ ก.ค.ศ.รบัรอง
1) ปริญญาโทช้ีนไป 5 เพยิงระตบัเดยีว แบบหลกัฐานประกอบการพจิารณา
2) ปรญิญาตรี 4
3) ตากวา่ปรญิญาตรี 3

2 ความสามารถ ในการเปน็คณะกรรมการ (5) พจิารณาจาก ตำสัง่ ประกาศ เกยีรตนิตัร หนงัสอืเชญิ
คณะอบกุรรมการ คณะทำงาบ วทิยากร ที!่ตรับัแตง่ตัง้ เปน็คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
ชองหนว่ยงานของรฐั คณะทำงาน วทิยากร ตา่งๆ
1) ระตบักรม/กระทรวง ช้ีบไป 5
2) ระตบัภาค 4
3) ระตบัจงัหวดัลงมา 3

3 การพฒันาตบเอง (5) พจิารณาจากการพฒันาตนเอง เชน่ ศกึษาดงูาน อบรม
1) ไม,นอัยกวา่ 36 ช่ัวโมง 5 พฒันา ทีจ่ดัโดยหนว่ยงาบราชการ หรอืหนว่ยงาบที่
2) ไมบ่อยกวา่ 24 ช่ัวโมง 4 ราชการรบัรอง ยอ้นหลงั 3 ป ีรวมปปีจ้จนุนั นบัถึง
3) ไมน่อ้ยกวา่ 12 ช่ัวโมง 3 วันสดุทา้ยของการรบัสมคัรแนบหลกัฐานประกอบ

การพจิารณา การพฒันาตบเอง 1 วนั คดเปน็ 6 ช่ัวโมง
4 อายรุาชการ (5) พจิารณาจากระยะเวลารบัราชการตัง้แตว่นับรรจนุบัถงึ

1) 15 ป ี ช้ีน'โป 5 วนัสดุทา้ยของการรบัสมคัร แบบสำเนา ก.พ.?
2) 10 -  14 ปี 4 หรือ ก.ค .ศ .!6
3) ตํา๋กวา่ 10 ปลีงมา 3

5 ระยะเวลาไนการตำรงตำแหนง่ หรอืเคย (5) พจิารณาจากระยะเวลาไนการตำรงตำแหนง่หรอืเคยตำรง
ตำรงตำแหนง่ในตำแหนง่ทีข่อเปลีย่น ตำแหนง่ในตำแหนง่ทีข่อโอน แนบสำเนา ก.พ. 7 หรือ
ตำแหนง่ ยา้ย โอน สำเนา ก.ค .ศ .!6
1) ระยะเวลา 10 ปีช้ีนไป 5
2) ระยะเวลา 6 -  9 ปี 4
3) ระยะเวลา 5 ปลีงมา 3

6 การดำรงตำแหนง่ปจีจนุบั (5) พจิารณาจากการตำรงตำแหนง่ปจีจนุนั และการตำรง
1) ตำรงตำแหนง่เดยีวลนัลบัตำแหนง่ 5 ตำแหนง่ดามทีส่,วนราชการไดจ้ดักลุม่ไว ัตามหนงัสอื
ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย รับโอน สำนกังาบ ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว  14 ลงวบัที ่ 27

สงิหาคม 2552

/ 6 2). ตำรงตำแหน่ง...
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ท่ี องคประกอบ/ดวัขีว้ดั คา่ กรอบการพจิารณา
คะแนน

6 2) ดำรงตำแหนง่ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ตำแหนง่ 4
(ตอ่) เดยีวกบักบัตำแหนง่ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ 

รบัยา้ย รับโอบ
3) ดำรงตำแหนง่ตา่งกลุม่ตำแหนง่ 
ทีเ่ปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย รับโอน

3

7 ผลงานทีเ่กดิกบัตบเอง (5) พจิารณาจากผลงานของบคุคล จากการไลร้บัคดัเลอืก
1) ระดบักรม/กระทรวง ข้ึนไป 5 การประกวด แข่งขัน ทีป่รากฎขีอ่ของผูข้อโอบ จัดโดย
2) ระดบัภาค 4 หนว่ยงาบราชการ สงูสดุเพยีงระดบัเดยีว แนบหลกัฐาน
3) ระดบัจงัหวดัลงมา 3 ประกอบการพจิารณา

8 เหตผุลการเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบ (5) พจิารณาจากเหตผุลการเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอน
1) อยูร่วมกบัคูส่มรส/ดแูลบดิามารดา 5 แบบลำเนาทะเบยินสมรส/สำเนาทะเบยินบา้น/หลกัฐาน
2) กลบัภมูลิำเนา 4 ประกอบการพจิารณา
3) อืน่ ๆ 3

9 วนิยัและการรกัษาวนิยั (5) พจิารณาจากลำเนา ก.พ.?หรอึ ก.ค.ศ. 16
1) ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั 5

2) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 4
ลาังมลทนิแลวั

3) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 3
ยังไมล่า้งมลทนิ

10 ผลการปฎบิติงิาน (ผลงานทีเ่ปน็ผลการ (30) พจิารณาจากผลการดำเมนิงานทีผ่า่นมา โดยใหน้า่เสนอ
ดำเมนิงานทีผ่า่นมา) ในรปูของการสรปุและวเิคราะหล์งืผลทีเ่กดิขึน้ หรือ

ประโยชนท์ีเ่กดิจากผลงานนัน้ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ 
หนว่ยงาบ สามารถนา่ไปเสรมืยทุธศาสตรข์อง 
หนว่ยงานไลโ้ดยจดัทาัผลงานยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 ปี 
พรอัมระบลุดัสวนของผลงาบตบเองปฎบิต้และรายชือ่
ผูร้ว่มจดัทาผลงาน (ลา้ม)ี จำนวนอยา่งนอัย 2 เรือ่ง

11 วสิยัทศันแ์ละแนวทางการพฒันางาน (25) ไหเ้ขยีนวสิยัทศันแ์ละแนวทางการพฒันางาบใน 
ตำแหนง่ขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอยา้ย ขอโอน ไมเ่กนิ 2 
หบา้กระดาษเอ 4

/หมายเหต.ุ
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หมายเหต ุ ะ ใหผู้ข้อยา้ย ขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอโอบ รบัรองสำเนาถกูตอํงเอกสารประกอบการพจิารณาทกุฉบบั 
1. ผูโ้หร้บัคะแนนรวมสงูสดุเปน็ผูI้ดร้บัการพจิารณายา้ย เปลีย่นตำแหนง่ สว่นผูข้อโอนจะพจิารณา 

ภายหลงัจากยา้ยและเปลีย่นตำแหนง่เสรจสิน้แลว หากคะแนนรวมเทา่ลบัใหผู้!้ดรับัคะแนนวสิยัทศันแ์ละ 
แนวทางการพฒันางานท,ีสงูกวา่เปน็ผู!้ดรับัการพจิารณารบัโอบ หากคะแนนเทา่ลบัรกใหพ้จิารณาจดัสำดบัอาวโุส 
ดงันี้

1.1 ผูท้ ีม่รีะดบั/วทิยฐานะ สงูกวา่ ถอืว่าผูน้ีน้อาวโุสกว่า
1.2 ถา้เปน็ผูท้ ีม่ริะดบั/วทิยฐานะ เทา่ลบั ผูท้ ี!่ดรับัการเลือ่นระดบั/วทิยฐานะ นัน้กอ่น ถอืวา่ผูน้ัน้ 

อาวุโสกว่า

1.3 ถา้เปน็ผูท้ี!่ดรับัแตง่ตัง้ใหเ้ลือ่นระดบั/วทิยฐานะ พรอัมลนั ผูท้ี!๋ดรับัเงนิเดอืนมากกวา่ ถอืวา่ 
อาวุโสกว่า

1.4 ถา้เปน็ผูท้ ี!่ดรับัเงนิเดอืนเทา่ลัน ผูท้ ีม่อิายรุาชการมากกวา่ ถอืผูน้ัน้อาวุโสกวา่
1.5 ถา้เปน็ผูท้ ีม่อีายรุาขการเทา่ลบั ผูท้ ี!่ดรับัเครือ่งราชอสิวยิาภรถftนชับ้สงูกว่า ถอืวา่อาวโุสกวา่
1.6 ถ้าเป็นผู้ท่ี!ดัรับเคร่ืองราชอิสวิยาภรถftนช้ับเดืยวลัน ผู้ท่ี!ดัรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์!นช้ับน้ันก่อน ถือว่า 

อาวุโสกว่า
1.7 ถา้เปน็ผูท้!ดรับัเครือ่งราซอสิรยิาภรณใ์นชัน้เดยีวลนัพรอ้มกนั ผูท้ ีม่อีายมุากกวา่ ถอืวา่อาวโุสกวา่ 

Z  กรณกีารเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอนตา่งกสุม่ตำแหนง่โปแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่ประเภท
วชิาการ ระดบัชำนาญการฃีน้ไป จะพจิารณาประเมนิบคุคลและผลงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ.
กา่หบด ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว 10 ลงวันที ่ 15 ลนัยายบ 2548


