
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
เรื่อง  รับสมัครเปลี่ยนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับยาย 
        ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
        สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

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

  ดวย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 11/2565 เมื ่อวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดำเนินการรับสมัคร   
เปลี่ยนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ   
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 1 ตำแหนง 

   อาศัยอำนาจตามมาตรา 19(4) มาตรา ๒๙ มาตรา ๕7 และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ 
ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ 
ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 
3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 จึงประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากร           
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในประกาศนี ้
1. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒๐6.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน  

๒๕๖๐ ดังนี้ 
“การเปล่ียนตำแหนง” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มิใชบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
                     “การยาย” หมายถึง การแตงตั ้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร        
ทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
พ.ศ. ๒5๔๗ หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)    
ประเภทเดิม และระดับตำแหนงไมสูงกวาเดิม ในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 

“การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดสวนราชการอื่นใหดำรงตำแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทเดิม และระดับตำแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม 
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๑. ตำแหนงท่ีใชรับเปล่ียนตำแหนง รับยาย  รับโอน  

ตำแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ   
ตำแหนงเลขท่ี อ 36 ตำแหนงเลขท่ีจายตรง 4507452 อัตราเงินเดือน 43,600 บาท  
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
๒.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒5๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามมาตรฐานตำแหนง  
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด    

๒.๒ ไดรับเงินเดือนไมต่ำกวาข้ันต่ำของตำแหนงประเภท สายงาน และระดับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
๒.๓ ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

                     ๒.๔ ไมเคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทำผิดวินัย 
หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                     ๒.5 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดำเนินคดีอาญา เวนแตความผิด  
ท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            ๒.๖ ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย 
   สำหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ - ๒.๖ แลว ตองไดรับความยินยอมใหโอน 
จากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้นดวย 

๓. กำหนดการและวิธีการสมัคร 
   3.1 กรณียื่นใบสมัครดวยตนเอง 

ใหผูสมัครดาวนโหลดเอกสารไดท่ีเว็บไซต www.saraburipeo.go.th และทางเว็บไซต 
http://www.saraburi2.org และย ื ่นแบบคำขอย ายเปล ี ่ยนตำแหน ง/ย าย/โอนข าราชการครูและบ ุคลากร              
ทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดวยตนเอง ที่กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ี เขต 2 เลขที ่ 313 หมู  11 ตำบลบานปา อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี           
ระหวางวันท่ี 6-9 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเชาเวลา o๘.๓0 - ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา  
๑๓.00 - ๑๖.3๐ น.) 

3.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย 
ใหผูสมัครยื่นแบบคำขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา       
3๘ ค . (๒ )  โดยสามารถดาวน โหลดเอกสาร ได ท ี ่ เ ว ็ บ ไซต   www.saraburipeo.go.th และทาง เ ว ็ บ ไซต  
http://www.saraburi2.org ยื่นแบบคำขอฯ กรอกรายละเอียด ในแบบคำขอใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ลงลายมือ
ชื ่อดวยตนเอง ไดระหวางวันท่ี 6-9 ธันวาคม 2565 พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา และจัดสงไปยังกลุม
บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู 11 ตำบลบานปา     
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้ จะถือวันท่ี ที่ทำการไปรษณียตนทาง
ประทับตรารับฝากเปนวันรับสมัคร สวนเอกสารที่ทำการไปรษณีย  ตนทางประทับตรารับฝากกอน  วันท่ี 6 ธันวาคม 
2565 และหลังวันท่ี 9 ธันวาคม 2565 จะไมไดรับการพิจารณา 
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๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครขอเปล่ียนตำแหนง/ยาย/โอน ประกอบดวย 
๔.๑ แบบคำขอพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบทายประกาศ 2) 
      ๑) แบบคำขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยาย 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 3๘ ค.(๒)  
๔.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด  
๔.3 แบบคำขอนับระยะเวลาเก้ือกูล (ถามี) (หรือระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง) 

(กรณีดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนง
เดียวกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖ ๕/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒)  
(เอกสารแนบทายประกาศ 3) 

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

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

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับคัดเลือก 
  สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 

6. เกณฑการพิจารณา 
   6.๑ พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด องคประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน 
และคะแนนประเมิน กรณีการเปลี ่ยนตำแหนง การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา      
๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กำหนดคะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยผูผาน
การคัดเลือกจะตองไดคะแนนองคประกอบตามตัวชี้วัด  รอยละ 60 ข้ึนไป (เอกสารแนบทายประกาศ 1) 

6.๒ กรณีเปลี่ยนตำแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตำแหนงไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการข้ึนไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเลื่อนระดับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไปและตำแหนงประเภทวิชาการ 

6.๓ การพิจารณารับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดสวนราชการอื่น ตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒0๖.๕/ว 30 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จะดำเนินการภายหลังจากการยายหรือ 
การเปลี่ยนตำแหนง และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 3๘ ค.(๒) เสร็จสิ้นแลว หมายถึง ใหพิจารณาการยายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
การพิจารณายายขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปลี่ยนตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามลำดับ 
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6.4 กรณีเปนผูขอโอน ตองไดรับความยินยอมใหโอนจากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของ 
สวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้น พรอมขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสมัคร
เขารับเปลี่ยนตำแหนง ขอยาย ขอโอนผูใดจัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือกไมครบถวนตามประกาศฯ 
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการขอเปลี่ยนตำแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ   
ยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(2) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้งนี้ ใหผูไดรับคำสั่งรับโอน ตองรายงานตัวเพื่อปฏบิัติ
หนาท่ีในหนวยงานตามคำสั่งภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคำสั่งรับโอน หากพนกำหนดระยะเวลาดังกลาว ผูมีอำนาจ
สั่งรับโอนอาจดำเนินการเพ่ือยกเลิกการรับโอนก็ได 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
              (นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ) 
                                        ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                          
                                            ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการรับสมัครเปลี่ยนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 

และรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหนงเลขท่ี อ 36 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

   (แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันท่ี  29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 
 

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

 
 

ท่ี 

 

วัน เดือน ป 

รายการ 

ภายในวันท่ี 

29 พ.ย. 65 

ระหวางวันท่ี 

6-9 ธ.ค. 65 

ภายในวันท่ี 

15 ธ.ค. 65 

ภายในวันท่ี 

19 ธ.ค. 65 

ภายในวันท่ี 

21 ธ.ค. 65 

1 ประกาศรับสมคัรคดัเลือก      

2 รับสมคัรคัดเลือก 
 

    

3 ประกาศรายช่ือผูมสีิทธิคัดเลือก   
 

  

4 ดำเนินการประเมินและสมัภาษณ    
 

 

5 ประกาศผลการคัดเลือก     
 

 
 

………………………………………………………. 

 
 

 

หมายเหตุ  :  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
        

 

 
 

 

 

 



 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดในการเปล่ียนตำแหนง รับยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหนงเลขท่ี อ 36  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
   (แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน 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 ตองรับรองสำเนาโดยเจาหนาท่ี
ทะเบียนประวัติ) และสำเนาวุฒิบัตร  

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) พิจารณาจากรางวัลท่ีระบุชื่อของผูสมัคร
ซ่ึงไดรับจากหนวยงานในสังกัดกระทรวง กรม  
จังหวัด หรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี ้
ในการพิจารณาวารางวัลท่ีไดรับอยูใน   
ระดับใด ใหยึดท่ีหนวยงานเจาของรางวัล 
(ตราสวนราชการเจาของรางวัลท่ีเกียรติบัตร 
หรือวุฒิบัตร)  หรือ 
 
2) พิจารณาจากคำสั่งหรือเอกสารอ่ืนท่ีระบุ
ชื่อผูสมัครท่ีไดรับแตงตั้ง จากหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง กรม จังหวัดหรือหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ (คำสั่ง/เอกสารอ่ืน) 

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

(5  คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการศึกษา ดูงาน การอบรม 
สัมมนา การประชุม โดยหนวยภาครัฐหรือใน
กำกับของรัฐ ดูจากเกียรติบัตร/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 

พิจารณาจากคำสั่งท่ีไดรับแตงตั้งหรือไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานในตำแหนงสายงานท่ี
ปฏิบัต ิหรือรักษาการในตำแหนง หรือปฏิบัติ
หนาท่ีแทน 

 
 

/1.6 ระดับตำแหนง... 
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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 ท่ีระบุการไดรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ 
ในรอบ 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 

พิจารณาความอาวุโสในหลักราชการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ 0206.6/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 ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ี
ผานมาของตนเองในชวงระยะเวลา ๓ ป นับถึงวันยื่นใบสมัคร 
โดยผลงานน้ันแสดงใหเห็นถึงทักษะ ความรู ความสามารถ 
ความชำนาญ และผลสมัฤทธ์ิของงาน โดยแนบคำสั่งหรือ
เอกสารหลักฐานทางราชการประกอบการพิจารณา 
(ตำแหนงระดับปฏิบัติการสงผลงาน 1 เรื่อง/ตำแหนงระดับ
ชำนาญการสงผลงานไมนอยกวา 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  
เปนตัวอักษร  TH SarabunPSK  
ขนาด ๑๖ พอยท 
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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 ประวัติการทำงาน  
บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา  
การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ 
อุดมการณ เชาวปญญาและการตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ  วันสัมภาษณจะประกาศใหทราบในประกาศรายชื่อผูสิทธิเขารับการพิจารณาหรือคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.........................................จังหวัด.........................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/คาตอบแทน 
ตามท่ีกำหนดสำหรับตำแหนงนั้น 
       9. เอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสำเนาตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 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 



คำช้ีแจงการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสายงานอ่ืน 
มานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ำในการดำรงตำแหนงท่ีขอประเมิน 

 

ชื่อผูขอรับประเมิน..........................................................................ตำแหนง...........................ตำแหนงเลขท่ี.......................... 

สังกัดกลุมงาน...............................................................................สำนัก.................................................................................. 

วุฒิ.................................................................วิชาเอก....................................ต้ังแตวันท่ี.......................................................... 

ตำแหนงท่ีขอประเมิน....................................................................................................ตำแหนงเลขท่ี.................................... 

สังกัดกลุมงาน........................................................................สำนกั......................................................................................... 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสายงานท่ีขอประเมินตั้งแตวันท่ี.............................................................................................. 

รวมระยะเวลา..........................ป...........................เดือน.......................วัน 

ยังขาดระยะเวลาในการดำรงตำแหนงท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลอีก....................................ป.....................เดือน....................วัน 

ตำแหนง/ลักษณะงานของตำแหนงท่ีขอประเมิน ตำแหนง/ระยะเวลา/ 
ลักษณะงานของตำแหนงท่ีขอนับเก้ือกูล 

 
ตำแหนง............................................................................ 
กลุม................................................................................... 
สำนัก................................................................................. 
มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................ 
4........................................................................................ 
5........................................................................................ 
6........................................................................................ 
ฯลฯ 
 
 

 
1. ตำแหนง........................................................................ 
สังกัด.................................................................................. 
ตั้งแตวันท่ี.................................ถึงวันท่ี............................... 
รวมเวลา......................ป...................เดือน...................วัน 
(ตามคำสั่ง........ท่ี........./...........ลงวันท่ี...............................) 
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดังนี้ 
1...................................................................................... 
2...................................................................................... 
ฯลฯ 
2. ตำแหนง........................................................................ 
สังกัด.................................................................................. 
ตั้งแตวันท่ี..................................ถึงวันท่ี............................. 
รวมเวลา.......................ป...................เดอืน..................วัน 
(ตามคำสั่ง........ท่ี.........../............ลงวันท่ี...........................) 
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดังนี้ 
1....................................................................................... 
2....................................................................................... 
ฯลฯ 

ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผูขอรับการประเมิน (ลงชื่อ).......................................................ผูบงัคับบัญชา 

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

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

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