
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
เรื่อง  รับสมัครเปลี่ยนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับยาย 
        ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
        ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากร 
        ทางการศึกษา อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

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

  ดวย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการรับสมัครเปลี่ยนตำแหนง รับยาย และ
รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชกาอ่ืน         
ไปบรรจุและแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

   อาศัยอำนาจตามมาตรา 19(4) มาตรา ๒๙ มาตรา ๕7 และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที ่แกไขเพิ ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ.               
ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และ ที่ นร 
๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐        
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 
2560 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒5๖5 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖5  
จึงประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
และรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ไปบรรจุและแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในประกาศนี ้
1. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน กค ศ. ท่ี ศธ 0๒๐b.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน  

๒๕๖๐ ดังนี้ 
“การเปล่ียนตำแหนง” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มิใชบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสวนราชการ
เดียวกัน 
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                     “การยาย” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร    
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ. ๒5๔๗ หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ประเภทเดิม และระดับตำแหนงไมสูงกวาเดิม ในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
                    “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตงตั ้งข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดสวนราชการอื่นใหดำรง
ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทเดิม และระดับตำแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม 

๒. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๐ ดังนี้ 

“การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่นที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม และมิใช
ขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร            
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนงประเภทท่ัวไป และตำแหนงประเภทวิชาการ 

“พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน” หมายถึง พนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืนท่ี 
กำหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหนง แนบทายหลักเกณฑตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ๐๒๐6.๕/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

๑. ตำแหนงท่ีใชรับเปล่ียนตำแหนง รับยาย  รับโอน  
ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ตำแหนงเลขท่ี อ 30  

กลุมนโยบายและแผน 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก 
๒.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒5๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามมาตรฐานตำแหนง  
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด    
        กรณีเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื ่น ตองไดรับการบรรจุและแตงตั ้งจากผล 
การสอบแขงขันในประเภทตำแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตำแหนงที ่จะขอโอนโดยเปนการสอบแขงขันท่ี
เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ.กำหนด และตองเปนผลการ
สอบแขงขันในประเภทตำแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตำแหนงปจจุบันกอนโอน 

๒.๒ ไดรับเงินเดือนไมต่ำกวาข้ันต่ำของตำแหนงประเภท สายงาน และระดับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
๒.๓ ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

                     ๒.๔ ไมเคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทำผิด

วินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                     ๒.5 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดำเนินคดีอาญา เวนแต

ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

            ๒.๖ ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย 
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   สำหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ - ๒.๖ แลว ตองไดรับความยินยอมใหโอน 
จากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้นดวย 

๓. กำหนดการและวิธีการสมัคร 
   3.1 กรณียื่นใบสมัครดวยตนเอง 

ใหผูสมัครดาวนโหลดเอกสารไดท่ีเว็บไซต www.saraburipeo.go.th  และ ทางเว็บไซต 
http://www.saraburi2.org และยื่นแบบคำขอยายเปลี่ยนตำแหนง/ยายโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๒) หรือแบบคำขอโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน ไปบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณาดวยตนเอง ที่กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 
หมู 11 ตำบลบานปา อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ระหวางวันท่ี 25 - 31 มีนาคม ๒๕๖5 ในวันและเวลา
ราชการ (ภาคเชาเวลา o๘.๓0 - ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.00 - ๑๖.3๐ น.) 

3.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย 
ใหผูสมัครยื่นแบบคำขอเปลี่ยนตำแหนงยายโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ 

ยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 3๘ ค. (๒) 
หรือแบบคำขอโอนพนังานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ไปบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ีเว็บไซต 
www.saraburipeo.go.th และทางเว็บไซต http://www.saraburi2.org ยื ่นแบบคำขอฯ กรอกรายละเอียดใน
แบบคำขอใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ลงลายมือชื่อดวยตนเอง ไดระหวางวันท่ี 25-31 มีนาคม ๒๕๖5 พรอม
เอกสารประกอบการพิจารณา และจัดสงไปยังกลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู 11 ตำบลบานปา อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 ทางไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) ทั้งนี้ จะถือวันท่ี ที่ทำการไปรษณียตนทางประทับตรารับฝากเปนวันรับสมัคร สวนเอกสารที่ทำการไปรษณยี
ตนทางประทับตรารับฝากกอน วันท่ี 25 มีนาคม ๒๕๖5 และหลังวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕๖5 จะไมไดรับการพิจารณา 

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครขอเปล่ียนตำแหนง ประกอบดวย 
๔.๑ แบบคำขอพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบทายประกาศ 2) 
   ๑) แบบคำขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยาย 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 3๘ ค. (๒) หรือ 
   ๒) แบบคำขอโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
๔.2 หนังสือยินยอมการใหโอนของผูขอโอน/หนังสือรับรองความประพฤติ (เอกสารแนบทาย 

ประกาศ 3) 
๔.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด 
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๔.4 แบบคำขอนับระยะเวลาเก้ือกูล (ถามี) (หรือระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสายงานท่ีจะ 

แตงตั้ง) (กรณีดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไมไดจัดอยูในกลุม
ตำแหนงเดียวกัน ตามหนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่  ศธ ๐๒๐๖ ๕/ว ๑๔ ลงวันที ่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒) 
(เอกสารแนบทายประกาศ 4) 

ท้ังนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครฯ เขียนคำรับรองวา "สำเนาถูกตอง" พรอมท้ังลงลายมือชื่อ  
และ วัน เดือน ป ไวดวย (ยกเวน ก.พ.7 ใหเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ รับรองสำเนาถูกตองเทานั้น ) 

         หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดใหจัดทำเปนฉบับเดียวกัน จำนวน 5 ชุด โดยใหจัดทำเปนตนฉบับ 
จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน 4 ชุด  

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับคัดเลือก 
  สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือก ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 

6. เกณฑการพิจารณา 
   6.๑ พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด องคประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน 
และคะแนนประเมิน กรณีการเปลี่ยนตำแหนง การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
การยายขาราชการพลเรือนสามัญ และกรณีการรับโอนพนักงานสวนทองถิน่และขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 กำหนดคะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนองคประกอบตามตัวชี้วัด 
รอยละ 60 ข้ึนไป (เอกสารแนบทายประกาศ 1) 

6.๒ กรณีเปลี่ยนตำแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตำแหนงไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการข้ึนไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ(ตำแหนงประเภททั่วไป) และตำแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหนงระดับ 8 ลงมา โดยอนุโลม  

6.๓ การพิจารณารับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดสวนราชการอ่ืน ตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒0๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จะดำเนินการภายหลังจากการยายหรือ 
การเปลี ่ยนตำแหนง และการบรรจุและแตงตั ้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงบุคลากร           
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๘ ค. (๒) เสร็จสิ้นแลว หมายถึง ใหพิจารณาการยายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๒) การพิจารณายายขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปลี่ยนตำแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามลำดับ 

6.๔ การพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ  
o20๖.๕/ว 29 ลงวันที่ ๒๘ กันยาย ๒๕๖๐ จะดำเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตำแหนง การยาย และการโอน
ตามมาตรา ๗ แลว และการบรรจุและแตงตั ้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร            
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เสร็จสิ้นแลว 
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6.5 กรณีเปนผูขอโอน ตองไดรับความยินยอมใหโอนจากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของ 
สวนราชการหรือหนวยงานตันสังกัดเดิมของผูนั้น พรอมขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอนทั้งนี้ ในกรณีท่ี
ผูสมัครเขารับเปลี่ยนตำแหนง ขอยาย ขอโอนผูใดจัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือกไมครบถวนตาม
ประกาศฯ จะถือวาเปนผู ขาดคุณสมบัติในการขอเปลี ่ยนตำแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษาและยายขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน ไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้งนี้ ใหผูไดรับคำสั่งรับโอน ตองรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตามคำสั่ง
ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ออกคำสั่งรับโอน หากพนกำหนดระยะเวลาดังกลาว ผูมีอำนาจสั่งรับโอนอาจดำเนินการ
เพ่ือยกเลิกการรับโอนก็ได 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
  
 
 
         (นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ) 
                                  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                          
                                       ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 



 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดในการเปล่ียนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน ไปบรรจุและแตงตั้ง  

ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

   (แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันท่ี  18  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 
                                        -------------------------------------------- 

๑.ประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของผูขอโอน ( 50 คะแนน) 
  ท่ี องคประกอบการประเมิน คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

1.1 ความรูพิจารณาจากวุฒิการศึกษา 
1) ปริญญาโทข้ึนไป 
2) ปริญญาตรี 
3) ต่ำกวาปริญญาตรี 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากวุฒิการศึกษาท่ีระบุใน  
ก.พ.7 (ก.พ.7 ตองรับรองสำเนาโดย
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ)และสำเนา
วุฒิบัตร  

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถ   ใหผูสมัครเลือกขอใดขอหนึ่ง
เพียงขอเดียว  
 1) ผลงานดีเดน  
     - ระดับชาติ(กรม/กระทรวง) 
     - ระดับจังหวัด/ภาค 
     - ระดับทองถ่ิน/อำเภอ 
 
หรือ 
 2) ความสามารถ การเปนวิทยากร 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 
     - ระดับชาติ(กรม/กระทรวง) 
     - ระดับจังหวัด/ภาค 
     - ระดับทองถ่ิน/อำเภอ 

(5  คะแนน) 
 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 
 

 
 

5 คะแนน  
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 
 
1) พิจารณาจากรางวัลท่ีระบุชื่อของ
ผูสมัครซ่ึงไดรับจากหนวยงานในสังกัด
กระทรวง กรม  จังหวัด หรือจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในการ
พิจารณาวารางวัลท่ีไดรับอยูในระดับ
ใด ใหยึดท่ีหนวยงานเจาของรางวัล 
(ตราสวนราชการเจาของรางวัลท่ี
เกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร)  หรือ 
2) พิจารณาจากคำสั่งหรือเอกสารอ่ืน
ท่ีระบุชื่อผูสมัครท่ีไดรับแตงตั้ง 
จากหนวยงานในสังกัดกระทรวง กรม 
จังหวัดหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(คำสั่ง/เอกสารอ่ืน) 

1.3 การพัฒนาตนเอง 
- ระดับชาติ(กรม/กระทรวง) 
- ระดับจังหวัดหรือภาค 
- ระดับทองถ่ิน/อำเภอ 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการศึกษา ดูงาน การ
อบรม สัมมนา การประชุม โดยหนวย
ภาครัฐหรือในกำกับของรัฐ ดูจาก
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือ/คำสั่ง 

1.4 อายุราชการ  
1) ตั้งแต 2๑ ปข้ึนไป 
2) ตั้งแต 10 - 20 ป 
3) ต่ำกวา 10 ป ลงมา 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาระยะเวลารับราชการ จาก 
ก.พ.7 ใหนับจากวันบรรจุถึงวันท่ียื่น 
ใบสมัคร(เศษ 6 เดือนใหนับเปน 1 ป) 

1.5 ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
1) หัวหนาฝาย/หัวหนากลุม/ผูอำนวยการกลุม/
ผูอำนวยการหนวย 
2) หัวหนางาน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวย 
3) ต่ำกวาหัวหนางาน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวย 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากคำสั่งท่ีไดรับแตงตั้งหรือ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใน
ตำแหนงสายงานท่ีปฏิบัต ิหรือ
รักษาการในตำแหนง หรือปฏิบัติ
หนาท่ีแทน 

 

เอกสารแนบทายประกาศ 1 



 

 

 ท่ี                                       องคประกอบการประเมิน คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

1.6 ระดับตำแหนงปจจุบัน 
1) ระดับชำนาญงาน,ชำนาญการ 
2) ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ 

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

พิจารณาระดับตำแหนงจาก ก.พ.7 

1.7 การดำรงตำแหนง  
1) ตรงกับตำแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก 
2) กลุมตำแหนงเดียวกันกับตำแหนงท่ีสมัคร 
3) ตางกลุมกับตำแหนงท่ีสมัคร 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
๓ คะแนน 

พิจารณาจากชื่อตำแหนงใน ก.พ.7 
และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
๐๒๐๖ ๕/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๒  

1.8 บำเหน็จความชอบประจำป   
1) ดีเดน ๕ – ๖ ครั้ง 
2) ดีเดน ๓ – ๔ ครั้ง 
3) ดีเดน ๑ – ๒ ครั้ง 

5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
๓  คะแนน 

พิจารณาจาก ก.พ.7 ท่ีระบุการไดรับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษใน
รอบ ๓ ปงบประมาณยอนหลัง 

1.9 การรักษาวินัย 
1) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
2) เคยถูกลงโทษทางวินัย 

5 คะแนน) 
5 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาขอมูลใน ก.พ.7 

1.10 ความอาวุโสในหลักราชการ 
1) อาวุโสลำดับท่ี ๑ 
2) อาวุโสลำดับท่ี 2 
3) อาวุโสลำดับท่ี 3 
4) อาวุโสลำดับท่ี 4 
5) อาวุโสลำดับท่ี 5 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
๓ คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

พิจารณาความอาวุโสในหลักราชการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206/ว 22 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 
2555 

2.ประเมินผลการปฏิบัติงาน(ผลงาน)ท่ีผานมา คะแนน 30 คะแนน 
ท่ี องคประกอบการประเมิน คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

 เกณฑการใหคะแนน 
- ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
- ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
- ประโยชนตอบุคลากรทางการศึกษา 
  หนวยงานการศึกษา 
- ประโยชนตอความกาวหนาในวิชาชีพ 

(30 คะแนน) 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5  คะแนน 
10 คะแนน 

 
5 คะแนน 

ใหเสนอผลงาน ความภาคภูมิใจ ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเองในชวงระยะเวลา ๓ ป 
นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยผลงานน้ันแสดงใหเห็นถึง
ทักษะ ความรู ความสามารถ ความชำนาญ และ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยแนบคำสั่งหรือเอกสาร
หลักฐานทางราชการประกอบการพิจารณา 
(ตำแหนงระดับปฏิบัติการสงผลงาน 1 เรื่อง/ตำแหนง
ระดับชำนาญการสงผลงานไมนอยกวา 2 เรื่อง) 

3. วิสัยทัศนในการพัฒนางาน คะแนน 20 คะแนน 
ท่ี องคประกอบการประเมิน คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
- แนวทางการพัฒนา 
- ความเปนไปได 
- ความสอดคลองกับงาน 
- ความสมเหตุสมผล 
 

(20 คะแนน) 
   5 คะแนน 

5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

 

ใหเขียนวิสัยทัศนในการพัฒนางาน 
ไมเกิน ๕ หนากระดาษ A๔ เปน
ตัวอักษร  TH SarabunPSK  
ขนาด ๑๖ พอยท 
 

 

 



 

 

4.  สัมภาษณ จำนวน  ๕๐  คะแนน  
 

ท่ี องคประกอบการประเมิน คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

 ประเมินโดยการสัมภาษณ 
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
- ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 
- การมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
- เจตคติและอุดมการณ 
- เชาวปญญาและการตัดสินใจ 

(50 คะแนน) 
 

 10 คะแนน 
 10 คะแนน 
 10 คะแนน 
 10 คะแนน 
 10 คะแนน 
 

พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการ
ทำงาน  บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา  
การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ 
อุดมการณ เชาวปญญาและการ
ตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ  วันสัมภาษณจะประกาศใหทราบในประกาศรายชื่อผูสิทธิ์เขารับการพิจารณาหรือคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปฏิทินการรับสมัครเปล่ียนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
และรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน ไปบรรจุและแตงตั้ง  

ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

   (แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันท่ี  18  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 
 

*********************** 
 

 
ประกาศรับสมัคร     : ภายในวันท่ี    18  มีนาคม  2565  
รับสมัคร      : ระหวางวันท่ี  25-31  มีนาคม 2565  

(ในวัน และเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก : ภายในวันท่ี  12 เมษายน 2565 
ดำเนินการประเมินและสัมภาษณ  : ในวันท่ี  19  เมษายน  2565  
ประกาศผลการคัดเลือกรับยาย รบัโอน  : ภายในวันท่ี  22   เมษายน  2565 
 

………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  :  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

แบบคำขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรง 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 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/ชั้น.........................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.........................................จงัหวัด.........................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน........................ 
โทรศัพท...................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี.................................โทรสาร................e-mail: ………………...…………. 
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหนง....................................................เลขท่ีตำแหนง......................กลุม.................................................................. 
สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ......................................................................................................................... 

      ขาพเจาขอเรียนวา 

       1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
       2. เริ่มรับราชการ เปนขาราชการ....................................เม่ือวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ............ 
ตำแหนง................................................ระดับ/ชั้น........................สังกัด........................................................................ 
สวนราชการ..............................................................................กระทรวง...................................................................... 

       3. วินัย/คดีความ 

   (    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

   (    ) อยูในระหวางถูกดำเนินการทางวินัย  (    ) ไมอยูระหวางถูกดำเนินการทางวินัย  

    (    ) อยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา  (    ) ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา  

    (    ) อยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย  (    ) ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย  

 

            / 4. เหตุผล...... 

 

รูปถาย 1 น้ิว 

ถายไวไมเกิน 

6 เดือน 

เอกสารแนบทายประกาศ 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    

     
    6.  ประวัติการรับราชการ(ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนแปลง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 

 
ท่ี วัน เดือน ป ตำแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหต ุ
1     
2     
3     
4     
5     

      สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
      7.  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ี
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคขอยาย/โอน
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
   7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
      7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตำแหนง/วิทยฐานะ(ถามี) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
   7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
         / 8. ปจจบุัน........ 
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      8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ..............................บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนมาดำรงตำแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทนตามท่ี
กำหนดสำหรับตำแหนงนั้น 
       9. เอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสำเนาตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ดังนี้ 
          9.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสำเร็จการศึกษา 
          9.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา( Transcript) 
          9.3 สำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
                              ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
          9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ หรือหนวยงาน 
                              สังกัดเดิม 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) 
          9.10 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา 
             รับยาย/โอน 
          9.11 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตำแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1  
              และ 2 ตอมาไดเปลี่ยนตำแหนงประเภทตำแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสาร  
                                หลักฐานการเปลี่ยนประเภทตำแหนง 
      ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนไวนี้ 
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

 

 

 

           / คำรับรอง............. 
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คำรับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

       ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       (ลงชือ่)                                   ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
           (.....................................................) 
      ตำแหนง................................................................... 
 
  ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเทา)* 

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

 

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

  ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ)** 

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

 

      (ลงชื่อ)                                    
           (.....................................................) 
      ตำแหนง................................................................... 
 
หมายเหตุ  * 1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน 
   ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรูและความสามารถ 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ำกวา  

ผูอำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเทา 
  ** 2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 



แบบคำขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

เขียนท่ี................................................................. 

        วันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ................... 

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
        ตามมาตรา 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/ชั้น........................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..................... 
โทรศัพท...................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี.................................โทรสาร................e-mail: …………………………. 
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจแุละแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบคุลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตำแหนง....................................................เลขท่ีตำแหนง......................กลุม................................................................ 
สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ....................................................................................................................... 

      ขาพเจาขอเรียนวา 

       1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
       2. เริ่มรับราชการ เปนขาราชการ....................................เม่ือวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ........... 
ตำแหนง................................................ระดับ/ชั้น........................สังกัด...................................................................... 
สวนราชการ..............................................................................กระทรวง.................................................................... 

       3. วินัย/คดีความ 

   (    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

   (    ) อยูในระหวางถูกดำเนินการทางวินัย  (    ) ไมอยูระหวางถูกดำเนินการทางวินัย  

    (    ) อยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา  (    ) ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา  

    (    ) อยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย  (    ) ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย  

 

            / 4. เหตุผล...... 

รูปถาย 1 น้ิว 

ถายไวไมเกิน 

6 เดอืน 
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     4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
      5. ประวัติการศึกษา(ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเทาข้ึนไป 
 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1    
2    
3    
4    
5    

     
    6.  ประวัติการรับราชการ(ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนแปลง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 

 
ท่ี วัน เดือน ป ตำแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหต ุ
1     
2     
3     
4     
5     

      สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
      7.  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ี
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคขอยาย/โอน
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
   7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
      7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตำแหนง/วิทยฐานะ(ถามี) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
   7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
         / 8. ปจจบุัน........ 
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      8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ..............................บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนมาดำรงตำแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทนตามท่ี
กำหนดสำหรับตำแหนงนั้น 
       9. เอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสำเนาตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ดังนี้ 
          9.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสำเร็จการศึกษา 
          9.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา( Transcript) 
          9.3 สำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
                              ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
          9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ หรือหนวยงาน 
                              สังกัดเดิม 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) 
          9.10 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา 
             รับยาย/โอน 
          9.11 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตำแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1  
              และ 2 ตอมาไดเปลี่ยนตำแหนงประเภทตำแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสาร  
                                หลักฐานการเปลี่ยนประเภทตำแหนง 
      ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนไวนี้ 
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

 

 

 

           / คำรับรอง............. 
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คำรับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

       ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       (ลงชื่อ)                                   ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
           (.....................................................) 
      ตำแหนง................................................................... 
 
  ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเทา)* 

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

 

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

  ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ)** 

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

 

      (ลงชื่อ)                                    
           (.....................................................) 
      ตำแหนง................................................................... 
 
หมายเหตุ  * 1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน 
   ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรูและความสามารถ 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ำกวา  

ผูอำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเทา 
  ** 2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 

 

 



คำช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการย่ืนแบบคำขอโอน และการจัดทำเอกสารแนบ ตาม ว. 29 
ตามประกาศฯ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

------------------------ 
4. เอกสารและหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัครขอโอน 
    4.1 ใบสมัคร หรือแบบคำขอโอน ใหแนบเอกสารตามขอ 9 ตามลำดับดวย 
    9.1 สำเนาปรญิญาบัตร หรอืเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสำเร็จการศึกษา 
    9.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา( Transcript) 
    9.3 สำเนาทะเบียนประวัตขิาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
                         ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน (ใหเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติเปนผูรบัรองสำเนาถูกตองเทาน้ัน) 
   9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ หรือหนวยงาน 
                              สังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ำกวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน 
   ตอการปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สำเนามาตรฐานตำแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนดำรงตำแหนงอยูปจจุบัน 
             ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดมิ 
   9.9 สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสำคัญการเปลีย่นช่ือตัว ช่ือสกุลใบสำคัญการสมรส  
                        เปนตน (ถามี) 
   9.10 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนเหน็วาเปนประโยชนในการพิจารณารับยาย/โอน 
                          (สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ,สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบาน) 
   9.11 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตำแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริม่ตนจากระดบั 1 และ 2 ตอมาได 
                          เปลี่ยนตำแหนงประเภทตำแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสาร หลักฐานการเปลีย่นประเภท 
                          ตำแหนง 

หมายเหตุ เอกสารใดท่ีถายเอกสารใหรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง ยกเวน ก.พ.7 
   4.2 รายงานประวัติและผลงานตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
         ใหจัดทำเปนรูปเลม จัดทำ 1 เลม (ตำแหนงต่ำวางระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน) เรียงเอกสารดังนี้ 
  1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
  2. รายละเอียดองคประกอบ ตัวชี้วัดการพิจารณารับโอน (กรอบการพิจารณา ใหระบหนาเอกสาร) 
               ขอ 1 เชน แนบเอกสาร สำเนาวุฒิบัตร /คำสั่งท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะทำงานหรือกรรมการ/หนังสือ 
หรือคำสั่งใหเขารับการอบรมในงานท่ีเก่ียวของ(พัฒนาตนเอง) /สำเนาก.พ.7 (ถายจากท่ีแนบใบสมัคร) / คำสั่ง
มอบหมายหนาท่ี (ถามี)  
         
        ขอ 2 ประเมินผลงาน ใหเสนอผลงาน ไมเกิน 3 เรื่อง  
               ขอ 3 วิสัยทัศนในการพัฒนางานในตำแหนงท่ีขอโอน  
หมายเหตุ 1. เอกสารใหระบุหนาเรียงตามลำดับ 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการพิจารณารับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 

เพ่ือบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

โดย 

 

 

 

 

ช่ือ......(ผูขอโอน)...................................... 

ตำแหนง....................................................... 

สังกัด กอง........................................................................... 

กรม.......................................................................... 

กระทรวง.......................................... 

 

 

 



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ฯลฯ 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

 

ฯลฯ 

 

 

เอกสารแนบ 

สำเนาวุฒิบัตร /คำสั่งท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะทำงานหรือกรรมการ/หนังสือ หรือคำสั่งใหเขารับการอบรมในงานท่ี
เก่ียวของ(พัฒนาตนเอง) /สำเนาก.พ.7 (ถายจากท่ีแนบใบสมัคร) / คำสั่งมอบหมายหนาท่ี (ถามี)  

(ถายสำเนา และรับรองสำเนาถูกตอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเขียนผลงานท่ีผานมา 

เรื่องท่ี .......... เรื่อง................................................................................................................................. 

หลักการและเหตุผล 

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

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

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

วัตถุประสงค 

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

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

กลุมเปาหมาย 

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

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

ข้ันตอนการดำเนินการ 

  1......................................................................................................................................................... 

          2.........................................................................................................................................................  

ผลประโยชนท่ีไดรับ 

 1......................................................................................................................................................... 

          2.........................................................................................................................................................  

*ใหแนบเอกสารประกอบ เชน โครงการ/คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน/กรรมการ /ภาพกิจกรรม                                              

การเขียนวิสัยทัศน 

วิสัยทัศนในการพัฒนางานในตำแหนง................................... 

หลักการและเหตุผล 

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

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

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

บทวิเคราะห 

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

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

แนวคิด

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

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

ขอเสนอแนะ 

  1......................................................................................................................................................... 

          2.........................................................................................................................................................  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1......................................................................................................................................................... 

          2.........................................................................................................................................................  

 


