












 
แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 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/ข้ัน............................. 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..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ตําแหนง...................................................... กลุม/สถานศึกษา ................................................................................. 

สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ.................................................................................................................... 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

สิ่งที่สงมาดวย 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 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

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

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอยาย/โอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจบุันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนด
สําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม 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) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา

 รับยาย/โอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ2 

 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน  
    ประเภทตําแหนง 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

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

/คํารับรอง ... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... /ความเห็น... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/
ยาย/โอน ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู    
และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปน
ผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยนิยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 

 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

 
แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 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/ข้ัน............................. 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..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง......................................... กลุม/สถานศึกษา .......................................................... 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สวนราชการ........................................................................................................ 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอโอน..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

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

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
  

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอโอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดโอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอโอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ 
          หรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2  

 ตอมาได เปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
 การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

  ขาพ เจ าขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ ถูกต อง 
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

/คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

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

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ  ความรูและความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 

 



 

 

 
                                                                                                            เอกสารหมายเลข 3                                                          

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รายละเอียดองคประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตาํแหนง ยาย  โอน   
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
------------------------------------------------ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒  เรื่อง การยายและ                   
การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)ไดกําหนดแนว
ทางการยายและการเลื่อนระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนด    
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การยายขาราชการพลเรือนสามัญ  ท่ี นร ๑๐๐๖/ว 
๓๔  ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหดํารงตําแหนงในลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ โดยอาศัย
ความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 
กันยายน  2540 เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 
ระดับ 11 ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ(ตําแหนงประเภทท่ัวไป)และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนง ระดับ 8 ลงมา ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง เพ่ิมเติมหลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหดํารงตําแหนงในลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  โดย
อาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวน
ท่ีสุด ศธ ๐๑๐๖.๕/ว ๘  ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครู  ตําแหนงบุคลากร  ทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2 )และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดกลุมตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี 0206.5/ว 
29 ลงวันท่ี 28 กันยายน  2560 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน  2560 ประกอบกับมติ กศจ.
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี  12  ตุลาคม  2560 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดองคประกอบ  
การพิจารณาคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  10   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

                                                                     (นายอารักษ   พัฒนถาวร)   

                                    ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

                                             แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        

 รายละเอียดองคประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง ยาย  โอน     

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2560) 

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

คําชี้แจง 

  ๑. หลักเกณฑนี้ใชกับการคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนตําแหนง ยาย โอน เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  ๒. การคัดเลือก ใหคัดเลือกจากผูมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยให

พิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันกับตําแหนงวาง   

   3. การพิจารณาเอกสารหลักฐานตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดและประกาศ

ฉบับนี้ เปนหนาท่ีของผูยื่นคํารองจะตองแสดงขอมูลหลักฐานยืนยันประกอบการพิจารณา  

วิธีการคัดเลือก พิจารณาจากองคประกอบ 4 สวน (150 คะแนน) ดังนี้              

สวนท่ี 1  ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณวุฒิ ผลการปฏิบัติงานและการรักษาวินัย  

            (50  คะแนน) 

1) คุณวุฒิการศึกษา    5  คะแนน 
2) ระยะเวลาการรับราชการ   5  คะแนน 
3) การดํารงตําแหนงปจจุบัน   5  คะแนน 
4) ปจจุบันดํารงตําแหนงในระดับ   5  คะแนน 
5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติ 

หนาท่ีในตําแหนงปจจุบัน   5  คะแนน 

6) การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีคัดเลือก  5  คะแนน 
7) การพัฒนาตนเอง (ฝกอบรม ศึกษาดูงาน) 5  คะแนน  

(ภายในระเวลา 3 ป นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)  

8) การไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการหรือ  5  คะแนน 
     คณะทํางาน หรือวิทยากร    

(ภายในระยะเวลา 3 ป นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)  

9) วินัยและการรักษาวินัย   5  คะแนน 
10)  การไดรับเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีแสดง 
     ถึงการยกยองเชิดชูเกียรติ   5  คะแนน                       
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สวนท่ี 2  ผลการปฏิบัติงาน ยอนหลัง 2  ปและแนวทางในการพัฒนางาน 

            ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง (35 คะแนน)  

    1) ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ยอนหลัง 2 ป     20 คะแนน 

2) แนวทางในการพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  15 คะแนน  

สวนท่ี 3  ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (15  คะแนน)  

          สวนท่ี 4  ทดสอบความรู (สอบขอเขียน) เฉพาะตําแหนงท่ีมีผูสมัคร ตั้งแต 2 คน ข้ึนไป  (50 คะแนน)                  

รายละเอียดองคประกอบการพิจารณาคัดเลือก                 

  สวนท่ี 1 คุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงาน  (50  คะแนน) 

   ๑.๑ คุณวุฒิ (๕ คะแนน) 

   (๑)  มีคุณวุฒิสูงกวามาตรฐานตําแหนงและตรงตามมาตรฐานตําแหนง  ๕ คะแนน 

   (๒)  มีคุณวุฒิสูงกวามาตรฐานตําแหนงแตไมตรงตามมาตรฐานตําแหนง ๔ คะแนน 

   (๓)  มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตําแหนง      ๓  คะแนน 

๑.๒ ระยะเวลารับราชการ นับตั้งแตบรรจุแตงตั้งเขารับราชการถึงวันสุดทายท่ีเปดใหยื่นคํารอง                

     (การนับระยะเวลา ตั้งแต 6 เดือน ข้ึนไป ใหนับ 1 ป ถานอยกวา 6 เดือน ไมนับ) (5 คะแนน)       

พิจารณาจากประสบการณในการทํางานในกลุมตําแหนงท่ีขอยาย นับถึงวันสุดทายของการยื่น      คํารองขอยาย  ดังนี้ 

(1) 20 ป ข้ึนไป          5  คะแนน 
(2) 13-19 ป     4  คะแนน 
(3)  6-12 ป     2  คะแนน   

(4)  นอยกวา 6 ป    1 คะแนน              

     ๑.๓ การดํารงตําแหนงปจจุบันกับตําแหนงท่ีขอยาย (5 คะแนน) 

   (๑) ประเภทตําแหนงตรง  ชื่อตําแหนงตรง  5 คะแนน 

   (๒) ประเภทตําแหนงตรง  ชื่อตําแหนงไมตรง 4 คะแนน 

     1.4 ปจจุบัน ดํารงตําแหนงระดับ (5 คะแนน)     

   (1) ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส    5 คะแนน    

   (2) ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ   4 คะแนน 

   (3) ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน   3 คะแนน 

     1.5 ระยะเวลาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงปจจุบัน (5 คะแนน) 

   (1) 5 ป ข้ึนไป     5 คะแนน 

   (2) 4 ป      4 คะแนน 

   (3) 3 ป      3 คะแนน 

   (4) ต่ํากวา 3 ป     2 คะแนน 
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   1.6 การปฏิบัติหนาท่ีของผูสมัคร ในตําแหนงท่ีจะคัดเลือก (5 คะแนน) 

   (1) ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสมัคร  5 คะแนน 

   (2) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  4 คะแนน 

   (3) เขตพ้ืนท่ีนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  3 คะแนน 

   (4) ขาราชการอ่ืนในกระทรวงศึกษาธิการ  2 คะแนน 

    (5) ขาราชการอ่ืนนอกกระทรวงศึกษาธิการ  1 คะแนน  

    1.7 การฝกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ  

ในระยะเวลา 3 ป (5 คะแนน) 

   (1) จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป    5 คะแนน 

   (2) จํานวน 3-4 ครั้ง    4 คะแนน 

   (3) จํานวน 1-2 ครั้ง                       3 คะแนน                                                

1.8 การไดรับแตงตั้งเปนคณะทํางานหรือคณะกรรมการ ในระยะเวลา 3 ป (5 คะแนน) 

   (1) ระดับภาค /เขตตรวจราชการ/กรม กระทรวง 5 คะแนน 

   (2) ระดับจังหวัด/สพป./สพม    4 คะแนน 

   (3) ระดับอําเภอ/สหวิทยาเขต    3 คะแนน 

   (4) ระดับศูนยเครือขาย/กลุมโรงเรียน/ตําบล อ่ืนๆ 2 คะแนน  

      1.9 วินยัและการรักษาวินัย  ภายในระยะเวลา ยอนหลัง 5 ป (5 คะแนน) 

   (1) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย   5 คะแนน 

   (2) ถูกลงโทษภาคทัณฑ    4 คะแนน 

   (3) ถูกลงโทษตัดเงินเดือน    3 คะแนน 

   (4) ถูกลงโทษลดข้ันเงินเดือน   2 คะแนน   

1.10 ไดรับเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการยกยองเชิดชูเกียรติ (5 คะแนน) 

(1) ระดับภาค /เขตตรวจราชการ/กรม กระทรวง 5 คะแนน 

   (2) ระดับจังหวัด/สพป./สพม.   4 คะแนน 

   (3) ระดับอําเภอ/สหวิทยาเขต    3 คะแนน 

   (4) ระดับศูนยเครือขาย/กลุมโรงเรียน/ตําบล อ่ืนๆ 2 คะแนน  

สวนท่ี 2  ผลการปฏิบัติงาน ยอนหลัง 2 ปและแนวทางในการพัฒนางาน 

            ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง (35 คะแนน)  

1) ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ยอนหลัง 2 ป  20 คะแนน  
     (ไมเกิน 10 หนากระดาษ A 4) 
2) แนวทางในการพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 15 คะแนน 

ใหเสนอแนวคิดในการพัฒนางานในตําแหนงท่ีขอยายความยาว(ไมเกิน ๕ หนากระดาษ A ๔)  
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สวนท่ี 3  ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (15 คะแนน)  พิจารณาจากการสัมภาษณ                        

โดยประเมินจากองคประกอบ/ตัวชี้วัด ดังนี ้

  ท่ี        องคประกอบ/ตัวชี้วัด    คาคะแนน               กรอบการพิจารณา 

  1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา 3  คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามเก่ียวกับประวัติสวนตัว

และประวัติการศึกษา 

  2  ประสบการณการทํางาน 3  คะแนน พิจารณาจาก การมีประสบการณในการทํางาน                   

ท่ีผานมาท่ีเปนประโยชนกับการดํารงตําแหนง                      

ท่ีคัดเลือก 

  3 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 3 คะแนน พิจารณาจาก การแตงกาย กริยาทาทาง                            

ทวงทีวาจา การสื่อสาร 

  4 เจตคติ อุดมการณ และการประกอบ 

คุณงามความดี 

3 คะแนน พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ ท่ีมีตอตําแหนง                     

ท่ีจะคัดเลือก และการประกอบคุณงามความดี                    

ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

  5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 3 คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม โดย มีหลัก

คิด และวิธีการแกปญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบาย

หลักคิดและวิธีการแกปญหานั้นใหเปนท่ียอมรับได 

         

 สวนท่ี 4  ทดสอบความรู (สอบขอเขียน)  50 คะแนน เฉพาะตําแหนงท่ีมีผูสมัคร ตั้งแต 2 คน ข้ึนไป 

                                ท้ังนี้ การพิจารณายาย เปลี่ยนตําแหนง โอน  ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  จะพิจารณาจากผูไดคะแนนรวมทุกสวนสูงสุด   
กรณีมีคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนน สวนท่ี 2 สูงกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากคะแนนสวนท่ี 2 เทากัน จะ
พิจารณาจากการจัดลําดับอาวุโสทางราชการ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ  0206.5/ว 22   ลงวันท่ี 30  
กรกฎาคม ๒๕55)                                              

                                                       ----------------------             
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ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

๑.  ช่ือผลงาน………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................. 

๒.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการ………………………………………………………..……………………………………….…………......................................................................... 

๓.  ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 

      ๑…………………………………………………………………..………………………………………………………………............................................................................ 

      ๒…………………………………………………………………….………………….…………………………………………............................................................................ 

     ๓………………………………………………………………………………………….………………………………………............................................................................. 

     ๔………………………………………………………………………..………………..……………………………………................................................................................. 

๔.  สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 

      ๑…………………………………………………………………..………………………………………………………………............................................................................. 

      ๒…………………………………………………………………….………………….…………………………………………............................................................................. 

     ๓………………………………………………………………………………………….……………………………………..............................................................................… 

     ๔………………………………………………………………………..………………..……………………………………................................................................................. 

๕.  ผูรวมดําเนินการ  (ถามี)  

๑………………………………………….สัดสวนของผลงาน…………% 

 ๒………………………………………….สัดสวนของผลงสน…………% 

 ๓………………………………………….สัดสวนของผลงาน…………% 

๖.  สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏบัิติ  (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 

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

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

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

๗.  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)          

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

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

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

 

 



 

 

 

              

                    ๒         
        

๘.  การนําไปใชประโยชน 

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

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

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

๙.  ความยุงยากในการดําเนินการ / ปญหา / อุปสรรค 

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

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

๑๐.  ขอเสนอแนะ 

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

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

  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

      (ลงช่ือ) ……………………………….…………………  

      (……………………………………………….) 

           ผูเสนอผลงาน 

      …………./…………………../…………  

  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขอขางตนถูกตองตรงกับ 

ความเปนจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) ……………………..…………..………   (ลงช่ือ) ………………………………..……………  

          (……………………..………………..)           (…………………….…..…….…………..) 

       ผูรวมดําเนินการ            ผูรวมดําเนินการ 

                   …….…./……..……../…….……    …….…./………....…../……..…… 

 

(ลงช่ือ) ……………………………….…………   (ลงช่ือ) …………….……………………………  

          (……………….………….…………..)            (……………….……………………..) 

         ผูรวมดําเนินการ            ผูรวมดําเนินการ 

                …..……./………….……../………….     ………..…./…………………….…../…….…… 

   ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ) ……………….……………….……………   (ลงช่ือ) ……………………….…..…………………  

         (............……………….………………..)            (………………….………….……………..) 

 ตําแหนง………………..……………………………  อํานวยการสํานัก/กอง………………….…….. 

                 …..……../……………….…../…….……           ………..…./……………….……../…………..  (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดาํเนินการ) 

หมายเหตุ หากผลงานท่ีมลีักษณะเฉพาะ  เชน  แผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ผูเสนอผลงาน 

  อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได 
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ขอเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานในตําแหนงท่ีขอยาย/ขอเขารับการคัดเลือก           

ของ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..................................................................... 

เพ่ือประกอบการยายหรือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง……………………………………………………..…………………............................................... 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา .....................................……………………………………………………………………….................................................. 

เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

 หลักการและเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

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

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

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

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

 บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ………………………………………………………………….…………………….................................................... 

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

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

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

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

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

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

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

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

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ……………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

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

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

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

  

     ลงช่ือ………….…………………….……………….. 

           (……………………..…………………………) 

                    ผูเสนอแนวคดิ 

       …..…..……./……………...………../…….……… 
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