
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
 เรื่อง  รับสมัครเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                        และยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากร 
                        ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดอางทอง 

--------------------------------------------- 

 ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2562 มีมติเห็นชอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง นําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ท่ีวาง และมีอัตราเงินเดือน
มาใชสําหรับการเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยายขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตง ต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทาการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดอางทอง 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา 57 และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม หนัง สือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด                  
ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2552  และท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2561 มติท่ีประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562            
จึงประกาศรับสมัครเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยาย
ข าร าชการพลเรื อนสามัญ  ไ ปบร ร จุและแต ง ต้ั ง ให ดํ าร ง ตํ าแหน ง บุคลากรทางการ ศึกษาอื่ น                              
ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดอางทอง 

1. ในประกาศนี ้

 “การเปล่ียนตําแหนง” หมายถึง การแตง ต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีมิใชขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 

 “การย าย”  หมาย ถึง  การแต ง ต้ั ง ข า ร าชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาอื่ น                             

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

หรือ ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม 

และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิมในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 

 “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตง ต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอื่น            

ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูง

กวาเดิม 
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 2. ตําแหนงท่ีรับสมัครตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  รายละเอียดดังนี้ 

      - สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี 
ตําแหนง/ 

กลุม 
ประเภท 
ตําแหนง 

ระดับ 
ตําแหนง 
เลขท่ี 

1. เจาพนักงานธุรการ/ 
กลุมอํานวยการ 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
 

อ 6 

2. เจาพนักงานธุรการ/ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
 

อ 30 

3. เจาพนักงานธุรการ/ 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ 45 

4. นักจัดการงานท่ัวไป/ 
กลุมอํานวยการ 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 4 

5. นักวิชาการพัสดุ/ 
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 

อ 18 

6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน/ 
หนวยตรวจสอบภายใน 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 

อ 51 

7 นักทรัพยากรบุคคล/ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 

อ 22 

8 นักทรัพยากรบุคคล/ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 

อ 24 

9 นักทรัพยากรบุคคล/ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 

อ 25 

10 นิติกร/ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 

อ 29 

11 นักวิชาการศึกษา/ 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 

อ 44 

     - สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ท่ี ตําแหนง/ สถานศึกษา 
ประเภท 
ตําแหนง 

ระดับ 
ตําแหนง 
เลขท่ี 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี/ 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 56 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี/ 
โรงเรียนสตรีอางทอง 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 57 

3 นักวิชาการเงินและบัญชี 
โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม 

วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 59 
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 3. คุณสมบัติของผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน 
    3.1. มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนง 
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

     3.2 ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับตําแหนงท่ีจะ
แตงต้ัง 

     3.3 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
     3.4 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกต้ังกรรมการสอบสวนทาง

วินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       3.5 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
                          3.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย  
       สําหรับผูขอโอน นอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 – 3.6 แลว ตองไดรับความ
ยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังของสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้นดวย 
 

4. ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร 
    ผูประสงคขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน ใหสงแบบคําขอฯ พรอมเอกสารประกอบการ

ประเมินฯ ถึงกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง เลขท่ี 11/1 ถนนเทศบาล 1            
ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000 ระหวางวันท่ี 1 - 11 เมษายน  2562  (ในวันและเวลา
ราชการ) หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาไมประสงคขอเปล่ียนตําแหนงยาย หรือโอน ดังนี้ 

     4.1 สมัครดวยตนเอง ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
เลขท่ี 11/1 ถนนเทศบาล 1 ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000 

       4.2 สมัครทางไปรษณีย (EMS) ใหจาหนาซองถึง  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง เลขท่ี 11/1 ถนนเทศบาล 1 ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000 
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย ตนทางเปนสําคัญ 

 

5. เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน  
    ผูประสงคขอเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอน ยื่นคําขอไดเพียงตําแหนงเดียว และเขตพื้นท่ี

การศึกษาเดียว โดยกรอกขอความในแบบคําขอใหครบถวน และจัดสงเอกสารหลักฐานพรอมท้ังรับรองสําเนา
เอกสาร ดังนี ้

    5.1 แบบคําขอฯ (เอกสารแนบทายประกาศ 1) 
   5.2 เอกสารและหลักฐานตามองคประกอบการประเมินฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบทายประกาศ 2) 
    หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานท่ีใชประกอบการขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน             

ใหจัดทํา จํานวน 5 ชุด ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 4 ชุด  
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  6. เกณฑการพิจารณา 
      6.1 พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และองคประกอบการประเมิน 
ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง  ลงวันท่ี  
16  มีนาคม พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบทายประกาศ 2) 
      6.2 การเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอน ตางกลุมตําแหนงไปแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป จะพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
      6.3 การพิจารณารบัโอนจะดําเนินการภายหลังจากการยาย หรือการเปล่ียนตําแหนงและ
การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 

    กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จะดําเนินการยกเลิกคําส่ังยาย จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได 

 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ. 2562                                                                                                                       

                                                                         
           (นายสิทธิพงษ  พฤกษอาภรณ) 

                 ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง  

                                           กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
       ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
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แบบคําขอเปลีย่นตําแหนง/ยาย/โอน ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามญั ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บคุลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
         

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

เรื่อง  ขอเปล่ียนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด................................................ 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ช้ันยศ)........................................................................อายุ...............ป 
เกิดวันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ..................เลขประจําตัวประชาชน................................................ 
ปจจุบันเปนขาราชการ...................................................................ตําแหนง.......................................................... 
ระดับ/วิทยฐานะ..............................รับเงินเดือน ระดับ/ช้ัน..................................อัตรา/ข้ัน........................บาท 
สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สํานัก..........................................................กรม................................................ 
กระทรวง..............................................ต้ังอยูท่ี.........................หมู...................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย................... 
โทรศัพท...........................โทรศัพทเคล่ือนท่ี............................โทรสาร.................e-mail…………..………………… 
 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...............ถนน.......................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพทบาน.................... 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี...............................................โทรสาร............................ e-mail…………..……………..…………… 
มีความสมัครใจขอเปล่ียนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น                 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนง.........................................................ตําแหนงเลขท่ี ............................................
กลุม/สถานศึกษา...........................................สังกดัหนวยการศึกษา/สวนราชการ............................................... 

 ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ..................................เมื่อวันท่ี...........เดือน..............พ.ศ............ 

ตําแหนง.........................................................ระดับ/ช้ัน..............................สังกัด................................................. 
สวนราชการ...................................................................กระทรวง........................................................................ 

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

          

รูปถ่าย 1 น้ิว   

ถ่ายไวไ้ม่เกิน       

6 เดือน 

เอกสารแนบทายประกาศ 1 
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   4. เหตุผลการขอเปล่ียนตําแหนง/ยาย/โอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................            

5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                    
หรือเทียบเทาข้ึนไป 
ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนตําแหนง/ระดับ หรือเปล่ียนหนวยงาน) 

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

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

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

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

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

............................... 
ฯลฯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงต้ังโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอื่นท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ        
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีประสงค          
จะขอยาย/โอน (ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
                7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพื่อเล่ือนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 7.3 ผลงานอื่นท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



- 7 - 
 

 

8. ปจจุบันขาพเจาไดรบัเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน/วิทยฐานะ   เดือนละ.........................บาท 
เมื่อไดเปล่ียนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน 
ตามท่ีกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น 

9. เอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีสงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  ดังนี ้

 9.1   สําเนาปรญิญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2   สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3   สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 

       ต้ังแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังของสวนราชการ 

       หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5  หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีตํ่ากวาเดิม (ถามี) 
   9.6  สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7  สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน 

       ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8  สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอเปล่ียนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน 
           ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล 

       ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.10 เอกสารหลักฐานอื่นท่ีผูขอเปล่ียนตําแหนง/ยาย/โอน เห็นวาเปนประโยชน       
                              ในการพิจารณารับยาย/โอน 
   9.11 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1  
                              และ 2  ตอมาไดเปล่ียนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
                              การเปล่ียนประเภทตําแหนง 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปล่ียนตําแหนง/ยาย/
โอนไวนี้ถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ).............................................. 
       (.........................................) 
      ตําแหนง............................................. 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
            (ลงช่ือ)....................................................ผูบังคับบัญชาช้ันตน 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
        
       (ลงช่ือ).....................................................ผูบังคับบัญชา 

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

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

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

 
 
หมายเหตุ  *1.  ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปล่ียนตําแหนง 
        ยาย/โอน  ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู 
        และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปน 
        ผูบังคับบัญชาไมตํ่ากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 
  **๒. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปล่ียนตําแหนง/ยาย/โอน หรือเหตุผล 
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ผลงานหรือผลการปฏบิตัิงานทีผ่านมา 
1. ช่ือผลงาน………………………………………………… 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ………………………………………. 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 1…………………………………………………… 
 2…………………………………………………… 
 3……………………………………………………  

4…………………………………………………… 
4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ                                           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
5. ผูรวมดําเนินการ (ถาม)ี  1. ………สัดสวนของผลงาน…………. 
    2………...สัดสวนของผลงาน………….. 
    3.………...สัดสวนของผลงาน……….... 
6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.การนําไปใชประโยชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

     ลงช่ือ................................ 
                                                      (..............................) 
      ....../........./......  
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  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปน
จริงทุกประการ  
      

ลงช่ือ................................    ลงช่ือ................................ 
                   (..............................)                  (..............................) 
                       ผูรวมดําเนินการ            ผูรวมดําเนินการ 
                           …./…./…                          …./…./… 
 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ................................    ลงช่ือ................................ 
                 (..............................)               (..............................) 
          ตําแหนง...................................    ผูอํานวยการสํานัก/กอง..................... 
                   …./…./…                …./…./… 
 

      (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 
 

ผลงานอื่นหรือแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงท่ีขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน 

-------------------------------- 
 

ของ .................................................................................................................................................................... 
เพื่อประกอบการเปล่ียนตําแหนง / ยาย / โอนไปดํารงตําแหนง ....................................................................... 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ................................................................................................................... 
เรื่อง  ................................................................................................................................................................. 
 หลักการและเหตุผล ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ …………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ …………………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ .......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
     ลงช่ือ .................................................................. 
      (............................................................) 
                   ผูเสนอแนวคิด 
         ............/....................../................ 
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
เรื่อง องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินในการดําเนินการเปล่ียนตําแหนง  

การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ  
ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  

--------------------------------------------- 
ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการคลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 
28 กันยายน 2560 นั้น 

เพื่อใหการเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดอางทอง เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี              
โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได สามารถคัดสรรบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 14  มีนาคม 2561 จึงกําหนดองคประกอบการเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมินและ
คะแนนประเมิน ในการดําเนินการเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาและะการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตง ต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากร                  
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  อนึ่ ง  หากมี ผู ประสงค คัดค านประกาศฉบับนี้ ให ทําการ คัดค านภายใน  15 วั น                                
นับแตวันประกาศ 
   ประกาศ  ณ วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561  

                                                           
                  (นายสุดใจ  มอญรัต) 
       ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 2 
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รายละเอียดองคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน                        

ในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ  

ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

( แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง  ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

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

 องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินนี้ ใชสําหรับการ

พิจารณาเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 

(2) ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดอางทอง 

 

ก. ในองคประกอบนี ้

 “การเปล่ียนตําแหนง” หมายถึง การแตง ต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีมิใชขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 

 “การย าย”  หมาย ถึง  การแต ง ต้ั ง ข า ร าชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาอื่ น                             

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

หรือ ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม 

และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิมในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 

 “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตง ต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอื่น            

ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูง

กวาเดิม 
 

ข.คุณสมบัติ  

  ผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือ โอน ตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 

 

ค.องคประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน 

 พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน  การรักษา

ระเบียบวินัย ความอาวุโสตามหลักราชการ  ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง เหตุผลของผูประสงคขอเปล่ียน

ตําแหนง ยาย หรือโอน โดยใหพิจารณาจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ตามองคประกอบท่ีกําหนด         

เปนคาคะแนน  ดังนี ้
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ท่ี องคประกอบ น้ําหนักคะแนน 

1 คุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถ 45 คะแนน 

2 ผลงานการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

3 การรักษาวินัย 10 คะแนน 

4 ความอาวุโสตามหลักราชการ 10 คะแนน 

5 ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานปจจุบัน 10 คะแนน 

6 เหตุผลการขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน 5 คะแนน 

รวม ๑๐0 คะแนน 

 

ง.ตัวช้ีวัด 

1. คุณวุฒิ ประสบการณ  ความรู ความสามารถ  (45 คะแนน) 

 1.1 คุณวุฒิ  (๑๐ คะแนน) 
 พิจารณาจากคุณวุฒิของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน ตามมาตรฐานตําแหนง          

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ประเมินจากสําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ และหลักฐานตามคุณวุฒิท่ีระบุไว                
ในทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ดังนี้ 

(1) มีคุณวุฒิสูงกวามาตรฐานตําแหนงและตรงตามมาตรฐานตําแหนง  ๑๐  คะแนน 

(2) มีคุณวุฒิสูงกวามาตรฐานตําแหนงแตไมตรงตามมาตรฐานตําแหนง   8  คะแนน 

(3) มีคุณวุฒิตรงตามตําแหนง          6  คะแนน 

   1.2 ประสบการณ   (10 คะแนน) 
   พิจารณาประสบการณในการทํางานในกลุมตําแหนง* ท่ีขอเปล่ียนตําแหนง ยาย  
หรือโอน นับถึงวันสุดทายของการสมัครเขารับการพิจารณา ประเมินจากสําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ 
และหลักฐานตามคุณวุฒิท่ีระบุไวในทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) หรือสําเนา
เอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาคําส่ังมอบหมายงานใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีสมัคร ดังนี้ 

(1) ประสบการณ 10 ป ข้ึนไป       10 คะแนน 

(2) มีประสบการณ นอยกวา 10 ป              ปละ   1 คะแนน 

(3) ไมมีประสบการณ             0 คะแนน 

*กลุมตําแหนง หมายถึง กลุมตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                           
ท่ี ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 

 1.3 การดํารงตําแหนงในปจจุบันกับตําแหนงท่ีขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน             
(10 คะแนน)   

  (1) ประเภทตําแหนงตรง ช่ือตําแหนงตรง      10  คะแนน 
  (2) ประเภทตําแหนงตรง ช่ือตําแหนงไมตรง         8  คะแนน 
  (3) ประเภทตําแหนงไมตรง ช่ือตําแหนงไมตรง       6  คะแนน 
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  กรณีดํารง ตําแหนงข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก.                  
มาตรา 38 ข. และมาตรา 38 ค. (1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ใหนํามาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่น             
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 มาบังคับใชโดยอนุโลม  

 1.4 ระดับ/วิทยฐานะ ของตําแหนงปจจุบัน   (10 คะแนน) 
  ประเมินจากสําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ และหลักฐานตามคุณวุฒิท่ีระบุไว

ในทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ดังนี้ 
  (1) ดํารงตําแหนงในระดับอาวุโส หรือชํานาญการพิเศษ หรือ  
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ             10 คะแนน 
  (2) ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญงาน หรือชํานาญการหรือ  
หรือวิทยฐานะชํานาญการ             8 คะแนน 

  (3) ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการ หรือ ไมมีวิทยฐานะ            6 คะแนน 

 1.5 ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน  (5 คะแนน) 
  พิจารณาจากเอกสารหลักฐานไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานของ
หนวยงานทางราชการท่ีเกี่ยวของในตําแหนงท่ีสมัคร ระดับสูงสุด ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันสุดทายของการสมัคร
เขารับการพิจารณา ดังนี ้

(1) ระดับชาติ (กระทรวง/กรม) ข้ึนไป    5 คะแนน 
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ     4 คะแนน 
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศึกษา/มหาลัย   3 คะแนน 
(4) ระดับอําเภอ       2 คะแนน 
(5) ระดับตําบล/เครือขาย     1 คะแนน 

          ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สถานศึกษา  

(6) ไมมี        0 คะแนน 
  

2. ผลการปฏิบัติงาน  (20 คะแนน) 

        2.1 การพฒันาตนเอง  ( 5 คะแนน) 

           พิจารณาจากหนังสือเชิญ และการมอบหมายของหนวยงานใหเขารวมประชุม /

สัมมนา /อบรม /ศึกษาดูงาน ของหนวยงานราชการในเรือ่งหรือหัวขอท่ีเกี่ยวกของกับตําแหนงท่ีสมัคร              

ในระดับสูงสุด ยอนหลัง  5 ป นับถึงวันสุดทายของการสมัครเขารับการพิจารณา  ดังนี ้

(1) ระดับชาติ (กระทรวง/กรม) ข้ึนไป     5 คะแนน 
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ     4 คะแนน 
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศึกษา/มหาลัย    3 คะแนน 
(4) ระดับอําเภอ       2 คะแนน 
(5) ระดับตําบล/เครือขาย/      1 คะแนน 
    ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(6) ไมมี        0 คะแนน 
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2.2  การไดรับยกยอง เชิดชูเกียรติ  ( 5 คะแนน) 

         พิจารณาจากการไดรับเกียรติบัตร หรือหลักฐานท่ีมีขอความเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคลในระดับสูงสุดจากหนวยงานราชการ นับถึงวันสุดทายของการสมัครเขารับการพิจารณา  ดังนี ้

(1) ระดับชาติ (กระทรวง/กรม) ข้ึนไป    5 คะแนน 
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ     4 คะแนน 
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศึกษา/มหาลัย    3 คะแนน 
(4) ระดับอําเภอ       2 คะแนน 
(5) ระดับตําบล/เครือขาย/ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 คะแนน 

   (6) ไมมี        0 คะแนน 

            2.3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอื่นหรือแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  (10 คะแนน)  

         2.3.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) ใหแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  

 (1) ผลงานอยูในระดับดีมาก     5 คะแนน 
 (2) ผลงานอยูในระดับดี      4 คะแนน 
 (3) ผลงานอยูในระดับพอใช     3 คะแนน 
 (4) ไมมีผลงาน       0 คะแนน 

     2.3.2 ผลงานอื่นหรือแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A 4          
ตามแบบท่ีกําหนด ตามรายละเอียดแนบทายนี ้   

(1) ผลงานหรือแนวคิดอยูในระดับดีมาก    5 คะแนน 
(2) ผลงานหรือแนวคิดอยูในระดับดี    4 คะแนน 
(3) ผลงานหรือแนวคิดอยูในระดับพอใช    3 คะแนน 
(4) ไมมีผลงาน       0 คะแนน 

               3. การรักษาวินัย  (10 คะแนน) 

                    ประเมินจากสําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ หรือ เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
(1) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย      10 คะแนน 

(2) เคยถูกลงโทษทางวินัย         0 คะแนน 

    4. ความอาวุโส (10 คะแนน) 
พิจารณาจากอายุราชการ นับแตวันบรรจุ (โดยไมนับรวมอายุราชการทวีคูณ) ความอาวุโส

ของผูขอยายไปดํารงตําแหนงท่ีจะรับยาย  (10 คะแนน) 
  (1) อาวุโสลําดับท่ี 1       10 คะแนน 
  (2) อาวุโสลําดับท่ี 2        8  คะแนน 
  (3) อาวุโสลําดับท่ี 3        6  คะแนน 

(4) อาวุโสลําดับท่ี 4        4  คะแนน 
(5) อาวุโสลําดับท่ี 5        2  คะแนน 

หมายเหตุ หากมีอายุราชการเทากัน ใหไดคะแนนเทากัน 
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                5. ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบัน  (10 คะแนน) 
พิจารณาจากอายุราชการท่ีดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบันจนถึงวันสุดทายของการสมัคร

เขารับการพิจารณา ดังนี้  
  (1) ดํารงตําแหนงปจจุบันต้ังแต  5  ปข้ึนไปได      10  คะแนน 
  (2) ดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบันนอยกวา 5 ป       ใหไดปละ     2   คะแนน 
  (3) ดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบันนอยกวา 1 ป       1   คะแนน 

  หมายเหตุ ระยะเวลาต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 ป 
 

     6. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย  หรือโอน 
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชนสําเนาทะเบียน สําเนาทะเบียนสมรส และอื่นๆ ดังนี้                  

(5 คะแนน) 
   (1) เพื่ออยูรวมคูสมรสตามกฎหมาย     5  คะแนน 
 (2) เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือบุตร      4  คะแนน 
 (3) เพื่อกลับภูมิลําเนา       3  คะแนน 
 (4) เหตุผล อื่นๆ        2  คะแนน 

  หากพิจารณาตามองคประกอบนี้แลว มีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาตามความอาวุโส               
จากอายุราชการ นับแตวันบรรจุ (โดยไมนับรวมอายุราชการทวีคูณ) ของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน 

  ท้ังนี้ ผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน ตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาองคประกอบท่ีกําหนดทุกรายการ หากองคประกอบขอใดไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
จะไมไดคะแนนในองคประกอบนั้นๆ  
 
จ.แบบประเมิน 
  แบบประเมินผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอนใหใชแบบประเมินตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินกาํหนด 
 
ฉ. วิธีการ เง่ือนไข และข้ันตอน 
  การพิจารณาเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ     
การยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา            
38 ค.(2) ใหดําเนินการตามวิธีการ เงื่อนไข และข้ันตอน ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                     
ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 
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