
 

ท่ี ศธ  ๐๔๐๔๖/1320                                          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
                                                             ๑๗ หมูท่ี ๒๐ ต.เวียง อ.เทิง  จ.เชียงราย ๕๗๑๖๐ 

                        11   พฤษภาคม  ๒๕64 

เรื่อง    การเปลี่ยนตำแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38  ค. (2)              
และรับ โอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการ อ่ืน มาบรรจุและแต งตั้ งเปนข าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

เรียน   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต /หัวหนาสวนราชการ /นายกองคกรปกครองสวน  
          ทองถ่ินทุกแหง 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   จำนวน  1  ชุด 

  ดวย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี  30 
เมษายน 2564 อนุมัติใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินการสรรหาเพ่ือเปลี่ยน
ตำแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงาน              
สวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทท่ัวไป  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 4 แทนตำแหนงท่ีวาง จำนวน 1 ตำแหนง                    

  ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงขอประชาสัมพันธ        
ใหขาราชการในสังกัดของทานทราบ หากมีผูประสงคขอยาย/โอน ใหยื่นคำรองขอยาย/ขอโอน พรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ตั้งแตวันท่ี 14 – 24  พฤษภาคม  2564 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             

             (นายวิทย   ศรีวะรมย) 
       ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง การพิจารณาสรรหาเพ่ือเปลี่ยนตำแหนง การยาย และการโอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
       ตามมาตรา 38 ค.(2)และรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการคร ู
       และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสำนักงาน                 
       เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

******************************************** 
  ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งท่ี 4 /2564 เมื ่อวันที่ 30 
เมษายน  2564 มีมติอนุมัติใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดำเนินการสรรหาเพ่ือ
เปลี่ยนตำแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหนงประเภท
ทั่วไป และรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด                  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.              
ท่ี ศธ 0206.5/ว29  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5  /ว 7 
ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552 เรื่อง การยายและการเลื่อนระดับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนงบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว
14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุมตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 0708/ว9 ลงวันที ่ 12 
พฤษภาคม 2535 เรื่อง การยายขาราชการพลเรือน หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(ตำแหนงประเภททั่วไป)และตำแหนง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหนงระดับ 8 ลงมา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันท่ี 
28 กันยายน 2560 เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตำแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั ้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบกับ
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 จึงประกาศตำแหนง
วางเพ่ือเปลี่ยนตำแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพล
เรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงาน
สวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) รายละเอียดดังนี้ 
        /1. ตำแหนงวางท่ีรับยาย/โอน... 
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1. ตำแหนงวางท่ีรับยาย/โอน  

ท่ี ตำแหนง ระดับ 
เลขท่ีตำแหนง/เลขท่ี

จายตรง 
สังกัด 

1 เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 42 /(4501616) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรับยาย/รับโอน ดังนี้ 
      2.1 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือ
ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      2.2 เปนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 
และมิใชขาราชการการเมือง 
       2.3 เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตำแหนง ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และเปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว14  ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552          
  2.4 ดำเนินการยาย/โอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลง
วันท่ี 28 กันยายน 2560 
       กรณีผูขอเปล่ียนตำแหนงหรือโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           (1) มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามมาตรฐาน
ตำแหนงท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
       (2) ไดรับเงินเดือนไมต่ำกวาข้ันต่ำของตำแหนงประเภทสายงานและระดับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

       (3) ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
(4) ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(5) ไมอยู ระหวางถูกดำเนินคดีอาญา เวนแตความผิดที ่ไดกระทำโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 
       (6) ไมอยูระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย 
        สำหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ (1) - (6)แลว ตองไดรับการความยินยอม 
ใหโอนจากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้นดวย  

กรณีพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน ท่ีขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามมาตรฐานตำแหนง ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด 
      (2) ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งจากผล
การสอบแขงขันในประเภทตำแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตำแหนงท่ีจะขอโอน โดยเปนการสอบแขงขัน    ท่ี
เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.หรือ ก.ค.ศ.กำหนด และตองเปนผล
การสอบแขงขันในประเภทตำแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตำแหนงปจจุบันกอนโอน 
          /(3) ไดรับเงินเดือน... 
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       (3) ไดรับเงินเดือนไมต่ำกวาข้ันต่ำของตำแหนงประเภท สายงาน และระดับตำแหนง                
ท่ีจะแตงตั้ง 

       (4) ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
(5) ไมเคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทำ

ความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (6) ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดำเนินคดีอาญาเวนแต

ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (7) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  หรืออยูระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย 

     (8) ผูขอโอนตองไดรับความยินยอมใหโอนจากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวน
ราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้น กรณีที่ผู มีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใดบริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย 

     (9) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหนงที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี 
ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และเปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 
14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552  

  3. วัน เวลา และสถานท่ีย่ืนคำรองขอยาย/ขอโอน  

            ใหผูประสงคที่จะสมัคร  ยื่นแบบคำขอยาย/ขอโอน พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
โดยยื่นผานผูบังคับบัญชาตามลำดับ ถึงกลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ระหวางวันท่ี 14 – 24  พฤษภาคม 2564  (วันและเวลาราชการ) หากพนกำหนด ถือวา
สละสิทธิ์การสมัคร ดังนี้ 

      3.1 สมัครดวยตนเอง  ณ กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4  17  หมู 20  ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 57160 ในวันและเวลาราชการ 

     3.2 สมัครทางไปรษณีย (EMS) ใหจาหนาซองสงถึง กลุมบริหารงานบุคคล บุคคล สำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  17  หมู 20  ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
57160  โดยถือวันประทับตราไปรษณียตนทาง ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนวันรับสมัคร           
วันสุดทาย 
    4. หลักฐานและเอกสารประกอบการขอยาย/โอน  
       4.1. แบบคำขอการเปลี ่ยนตำแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ที่ผู บังคับบัญชาลงนามใหความเห็นชอบในการยายฯ พรอมเอกสารประกอบ          
การพิจารณา เอกสารแนบทายประกาศ 1  

4.2. แบบคำขอโอนพนักงานสวนทองถิ ่นและขาราชการอื ่นมาบรรจุและแตงตั ้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)               
ที่ผูบังคับบัญชาลงนามใหความเห็นชอบในการใหโอนฯ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารแนบทาย
ประกาศ 2 

4.3. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบ
ประเมิน และคะแนนประเมินฯ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว ัดเช ียงราย ลงวันที ่ 6              
พฤษภาคม  2564   เอกสารแนบทายประกาศ 3 

        /ท้ังนี้ สำเนาหลักฐาน... 
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เอกสารแนบทายประกาศ 1 
แบบคำขอเปล่ียนตำแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

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

วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ................... 
 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

เรียน   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 ดวยขาพเจา...........................................................................................................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..........................จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท..............................โทรศัพทเคลื่อนท่ี ................................โทรสาร..........................e-mail….............. 
 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...................ถนน........................ตำบล/แขวง............................... 
อำเภอ/เขต............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพทบาน............... 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี............................................ โทรสาร........................................ e-mail…................................ 
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ตำแหนง................................................ กลุม.....................................................................................
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 ขาพเจาขอเรียนวา 

๑. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เริ่มเขารับราชการ  เปนขาราชการ..........................เม่ือวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ........... 
ตำแหนง .................................................................ระดับ/ชัน้.................................สังกัด..................................... 
สวนราชการ........................................................................กระทรวง................................................................... 

๓. วินัย/คดีความ 
( )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (     ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
( )  อยูในระหวางถูกดำเนินการทางวินัย (     )  ไมอยูในระหวางถูกดำเนินการทางวินัย 
( )  อยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา  (     )  ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา 
( )  อยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย (     )  ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย 

๔. เหตุผลการขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              /5.ประวัติ... 
 

 
รูปถาย ๑ น้ิว 
ถายไวไมเกิน 

๖ เดอืน 
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๕. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
เทียบเทาข้ึนไป) 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบนัการศึกษา 

๑    
๒    
๓    
๔    

 
๖. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตำแหนง/ระดับ  หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 

ท่ี วัน เดือน ป ตำแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

๑     

๒     

๓     

๔     

       สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด  พรอมเอกสารหลักฐาน 

7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา  และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ  
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ท่ีประสงคจะขอ
ยาย/โอน (ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
      ๗.๑  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา  (ยอนหลัง ๒ ป)  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๗.๒  ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตำแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      ๗.๓  ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ .........................บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนมาดำรงตำแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทน 
ตามท่ีกำหนดสำหรับตำแหนงนั้น 
         /9.เอกสารหลักฐาน... 
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9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสำเนาตามระเบียบสำนัก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  ๙.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสำเร็จการศึกษา 
  ๙.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  ๙.๓ สำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. ๗) ท่ีม่ีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ                        
   ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
  ๙.๔ หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงาน 
                      สังกัดเดิม  ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
  ๙.๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ำกวาเดิม (ถามี) 
  ๙.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
  ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน                       
   ตอการปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีจะขอโอน 
  ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน ดำรงตำแหนงอยูปจจุบัน           
   ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
  ๙.๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล     
   ใบสำคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
  ๙.๑๐ เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน เห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา
     รบัยาย/โอน 
  ๙.๑๑  กรณีบรรจุเปนขาราชการในตำแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ และ ๒  
     ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตำแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภท
ตำแหนง 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

 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 * ๑. ใหรับรองวา  ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยน 
         ตำแหนง/ยาย/โอน  ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ  พรอมท้ังรับรอง          
         ความประพฤติ  ความรู และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย  
         โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ำกวาผูอำนวยการกอง/สำนัก  หรือเทียบเทา 
  ** ๒. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอน  พรอมเหตุผล  
          (ผูบังคับบัญชา) 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตำแหนงท่ีขอเขารับการประเมิน ..........................................................ตำแหนงเลขท่ี.............ระดับ.................... 

๑. ชื่อผลงาน……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………….. 
๒. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………... 
๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดำเนินการ 

๑. ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………… 
๒. ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………… 
๓. …………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….… 
๔. ………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…… 

๔. สาระสำคัญและข้ันตอนการดำเนินงาน 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………
….…………………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. 
๕. ผูรวมดำเนินการ (ถามี) ๑. ……………….……………….……สดัสวนของผลงาน…….………………% 

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

๖. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
๘. การนำไปใชประโยชน 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….……………
……….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๙. ความยุงยากในการดำเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๑๐. ขอเสนอแนะ 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
 

 
 



                  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

ผูเสนอผลงาน 
………………./………….………………/.………….…… 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผูเสนอขางตนถูกตอง 
ตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ……………….……………….……………….…   ลงชื่อ……………….……………….……………….… 
(………….……………….……….……………….…)   (……………….………….……….……………….…) 

ผูรวมดำเนินการ     ผูรวมดำเนินการ 
…………./………….………………/.…………   ………./………….………………/.…………… 
 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

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

ตำแหนง……………….……………….……………….…………………… 
……………./………….………………/.………….…… 

(ผูบังคับบัญชาระดับตนท่ีควบคุมดูแลการดำเนินการ) 
ลงชื่อ……………….……………….……………….…………… 

(……………….………….……………….……………….…) 
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ 

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

 



 
ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๒ ป 

(ใหนับจากปท่ีขอประเมินยอนหลัง ๒ ป) 

ลำดับท่ี ชื่อผลการปฏิบัติงาน 
จำนวนเรื่องของผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 
 ป...................... ป..................... 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

ผูเสนอผลงาน 
………………./………….………………/.………….…… 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

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

ตำแหนง……………….……………….……………….…………………… 
……………./………….………………/.………….…… 

(ผูบังคับบัญชาระดับตนท่ีควบคุมดูแลการดำเนินการ) 
 

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

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ 
……………./………….………………/.………….…… 

 
 
 
 
 

 
 



วิสัยทัศนในการพัฒนางาน 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 

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

ผูเสนอวิสัยทัศนในการพัฒนางาน 
                                         ………………./………….………………/.………….…… 
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แบบคำขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

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

 
เรื่อง    ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

เรียน    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว/ชัน้ยศ)...........................................................................อายุ..............ป 
เกิดวันท่ี..........เดือน....................................พ.ศ....................เลขประจำตัวประชาชน........................................... 
ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน .............................................ตำแหนง............................................ 
ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ....................................รับเงินเดือน ระดับ/ชัน้..........................อัตรา/ข้ัน....................บาท 
สังกัดแผนก/กลุม/กอง/สำนัก.................................................................กรม........................................................ 
กระทรวง............................................................. ตั้งอยูท่ี.....................หมูท่ี...............ถนน..................................
ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต..........................จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย....................... 
โทรศัพท..............................โทรศัพทเคลือ่นท่ี ................................โทรสาร..........................e-mail…................. 
 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...................ถนน........................ตำบล/แขวง............................... 
อำเภอ/เขต............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพทบาน............... 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี............................................ โทรสาร........................................ e-mail…................................ 
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหนง........................................................................................................
กลุม/สถานศึกษา.......................................................สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 ขาพเจาขอเรียนวา 

๑. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เริ่มเขารับราชการ  เปนขาราชการ..........................เม่ือวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ........... 
ตำแหนง .................................................................ระดับ/ชัน้.................................สังกัด..................................... 
สวนราชการ........................................................................กระทรวง.................................................................... 

๓. วินัย/คดีความ 
( )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (     ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
( )  อยูในระหวางถูกดำเนินการทางวินัย (     )  ไมอยูในระหวางถูกดำเนินการทางวินัย 
( )  อยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา  (     )  ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา 
( )  อยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย (     )  ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย 

๔. เหตุผลการขอโอน............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
               /5.ประวัติ... 

 
รูปถาย ๑ น้ิว 
ถายไวไมเกิน 

๖ เดือน 
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๕. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

เทียบเทาข้ึนไป) 
ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบนัการศึกษา 

๑    
๒    
๓    
๔  

ฯลฯ 
  

 
๖. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตำแหนง/ระดับ  หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 

ท่ี วัน เดือน ป ตำแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

๑     

๒     

๓     

๔  

ฯลฯ 

   

       สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด  พรอมเอกสารหลักฐาน 

7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา  และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ ท่ี
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ท่ีประสงคจะขอ โอน (ให
แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
      ๗.๑  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา  (ยอนหลัง ๒ ป)  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๗.๒  ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตำแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      ๗.๓  ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ ..............................บาท 
เมื่อไดโอนมาดำรงตำแหนงใด ขาพเจายินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหนง/คาตอบแทน ตามที่กำหนดสำหรับ
ตำแหนงนั้น 
         /9.เอกสารหลักฐาน... 
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9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสำเนาตามระเบียบ                        

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  ๙.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสำเร็จการศึกษา 
  ๙.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  ๙.๓ สำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. ๗) ท่ีม่ีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ                        
   ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 

 ๙.๔ หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ                                     
 หรือหนวยงานสังกัดเดิม  ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 

  ๙.๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ำกวาเดิม (ถามี) 
  ๙.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
  ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน                       
   ตอการปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีจะขอโอน 

 ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหนงท่ีผูขอโอนดำรงตำแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ                    
 หรือหนวยงานสังกัดเดิม 

  ๙.๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล     
   ใบสำคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
  ๙.๑๐ เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารบัโอน 
  ๙.๑๑ กรณีบรรจุเปนขาราชการในตำแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ และ ๒  
              ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตำแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน                                                 
                        การเปลีย่นประเภทตำแหนง   

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

 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 * ๑. ใหรับรองวา  ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตอง   
                          ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  พรอมท้ังรับรองความประพฤติ  ความรูและ                                 
                            ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย  โดยผูรับรองตองเปน    
                            ผูบังคับบัญชาไมต่ำกวาผูอำนวยการกอง/สำนัก  หรือเทียบเทา 
  ** ๒. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล (ผูบังคับบัญชา) 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตำแหนงท่ีขอเขารับการประเมิน ..........................................................ตำแหนงเลขท่ี.............ระดับ.................... 

๑. ชื่อผลงาน……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………….. 
๒. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………... 
๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดำเนินการ 

๑. ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………… 
๒. ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………… 
๓. …………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….… 
๔. ………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…… 

๔. สาระสำคัญและข้ันตอนการดำเนินงาน 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………
….…………………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. 
๕. ผูรวมดำเนินการ (ถามี) ๑. ……………….……………….……สดัสวนของผลงาน…….………………% 

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

๖. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
๘. การนำไปใชประโยชน 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….……………
……….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๙. ความยุงยากในการดำเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๑๐. ขอเสนอแนะ 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
 
 
 



ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

ผูเสนอผลงาน 
………………./………….………………/.………….…… 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผูเสนอขางตนถูกตอง 
ตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ……………….……………….……………….…   ลงชื่อ……………….……………….……………….… 
(………….……………….……….……………….…)   (……………….………….……….……………….…) 

ผูรวมดำเนินการ     ผูรวมดำเนินการ 
…………./………….………………/.…………   ………./………….………………/.…………… 
 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

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

ตำแหนง……………….……………….……………….…………………… 
……………./………….………………/.………….…… 

(ผูบังคับบัญชาระดับตนท่ีควบคุมดูแลการดำเนินการ) 
ลงชื่อ……………….……………….……………….…………… 

(……………….………….……………….……………….…) 
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ 

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



ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๒ ป 
(ใหนับจากปท่ีขอประเมินยอนหลัง ๒ ป) 

ลำดับท่ี ชื่อผลการปฏิบัติงาน 
จำนวนเรื่องของผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 
 ป...................... ป..................... 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

ผูเสนอผลงาน 
………………./………….………………/.………….…… 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

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

ตำแหนง……………….……………….……………….…………………… 
……………./………….………………/.………….…… 

(ผูบังคับบัญชาระดับตนท่ีควบคุมดูแลการดำเนินการ) 
 

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

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ 
……………./………….………………/.………….…… 

 
 
 
 
 
 

 
 



วิสัยทัศนในการพัฒนางาน 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 

 
ลงชื่อ……………….……………….……………….…………… 

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

………………./………….………………/.………….…… 
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง รายละเอียดองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดเพ่ือสรรหาเพ่ือเปลี่ยนตำแหนง การยายและการโอน 
       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 
        ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน 
        และขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทาง    
        การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

*************************** 
ดวย ก.ค.ศ.ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตำแหนง การยายและการโอนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 และรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และเปนธรรม สามารถสรรหา
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ตลอดจนมุงประโยชนราชการเปน
สำคัญ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี  30 
เมษายน 2564 ไดกำหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน ดังนี ้ 
องคประกอบการพิจารณา 
ตอนท่ี 1   จำนวน  50  คะแนน ประกอบดวย 
              1. ความรูความสามารถ และประสบการณ คุณวุฒิหรือวิชาเอก 
                   ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงท่ีรับยาย   20  คะแนน   
  2. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ             5 คะแนน   
  3. การดำรงตำแหนงในระดับปจจุบัน                  5  คะแนน 
      4. ระยะเวลาการดำรงตำแหนงปจจุบัน             10  คะแนน 
            5. เหตุผลในการขอยาย               10  คะแนน 
ตอนท่ี 2   จำนวน  50  คะแนน ประกอบดวย 

1. ผลการปฏิบัติงาน                                                      25 คะแนน 
2. วิสัยทัศนในการพัฒนางาน                        25  คะแนน 

                                     รวม                      100  คะแนน 
กรอบการพิจารณา  ใหพิจารณาจากองคประกอบและรายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 
                    1. ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณวุฒิ การดำรงตำแหนง ตามมาตรฐานกำหนด 
ตำแหนงตรงกับตำแหนงท่ีพิจารณาสรรหา  (20 คะแนน) 
       1.1 คุณวุฒิทางการศึกษา  (5 คะแนน) 
     1.1.1  ปริญญาโท ข้ึนไป     5  คะแนน 
    1.1.2  ปริญญาตรี     4  คะแนน 
         1.1.3  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวิชาชีพเทคนิค 3  คะแนน 
    1.1.4  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่ำกวา   2  คะแนน 
         /1.2 การดำรงตำแหนง... 
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         1.2 การดำรงตำแหนงในปจจุบัน ( 5 คะแนน)  
              1.2.1  ตรงกับตำแหนงท่ีสรรหา   5  คะแนน 
   1.2.2  ไมตรงกับตำแหนงท่ีสรรหา   3  คะแนน 
       1.3 ระยะเวลาการรับราชการนับถึงวันสุดทายของระยะเวลาท่ีกำหนดใหย่ืนคำรอง  
(5 คะแนน) 
   1.3.1  อายุราชการ    10 ปข้ึนไป  5  คะแนน 
           1.3.2  อายุราชการ    5-10 ป   3  คะแนน    
     1.3.3  อายุราชการ    ต่ำกวา  5  ป  1  คะแนน 
           หมายเหตุ.- เศษตั้งแต 6 เดือนข้ึนไปใหนับเปน 1 ป 

                           1.4 ประสบการณการดำรงตำแหนง   (5 คะแนน) 
   1.4.1  ปจจุบันดำรงตำแหนงใน สพป.เชียงราย เขต 4               5 คะแนน 
   1.4.2  ปจจุบันดำรงตำแหนงในสังกัด สพป./สพม. อ่ืนในจังหวัดท่ีสมัคร 4 คะแนน 
                               1.4.4  ปจจุบันดำรงตำแหนงสังกัดสวนราชการอ่ืน                3 คะแนน 

                     2. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ในรอบ 5 ป นับถึงวันสุดทายท่ีกำหนดใหย่ืนคำรอง  (5 
คะแนน) 
      2.1  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย    5  คะแนน 
    2.2  เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ    4  คะแนน  
 2.3  เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน     3  คะแนน 
          2.4  เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน    2  คะแนน     

              3. การดำรงตำแหนงในระดับปจจุบัน (5 คะแนน) 
      3.1 ดำรงตำแหนง ระดับชำนาญงานข้ึนไป           5  คะแนน 
      3.2 ดำรงตำแหนง ระดับปฏิบัติงาน    3  คะแนน      
                4.ระยะเวลาในการดำรงตำแหนงปจจุบัน นับถึงวันสุดทายของระยะเวลาท่ีกำหนด                  
ใหย่ืนคำขอ ( 10 คะแนน) 
            4.1  3 ป ข้ึนไป       10  คะแนน 
      4.2  ต่ำกวา 3 ป       8  คะแนน 
      4.3  ไมเคยดำรงตำแหนงท่ีสมัคร      0  คะแนน 
          หมายเหตุ.- เศษตั้งแต 6 เดือนข้ึนไปใหนับเปน 1 ป  
             5. เหตุผลการย่ืนคำรอง (10 คะแนน) 
       (ใหแนบหลักฐานแสดงเหตุผลความจำเปนประกอบการพิจารณา) 
      5.1 เพ่ืออยูรวมกับคูสมรส    10  คะแนน                     
      5.2 เพ่ือดูแลบิดา/มารดา หรือบุตร-ธิดา     8  คะแนน                    
      5.3 เพ่ือกลับภูมิลำเนา      6  คะแนน 
          5.4 กรณีอ่ืน ๆ        4  คะแนน 
  ตอนท่ี 2  
  ผลการปฏิบัติงานและวิสัยทัศนในการพัฒนางาน (50 คะแนน) 
   1. ผลการปฏิบัติงาน                 จำนวน  25  คะแนน 
                        พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีประสบความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจยอนหลัง 2 
ปท่ีผานมา  จำนวนไมเกิน 5 หนากระดาษ A 4 (ไมรวมภาคผนวก) 
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