
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  
เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

ที่ว่างตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

     
 
 ข้าพเจ้า       ต าแหน่ง      ระดับ   
กลุ่ม         เกิดเม่ือวันที่     เดือน     พ.ศ.     
อายุ    ปี   เดือน คุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา     (วุฒิย่อ) สาขา     
คุณวุฒิปริญญาอ่ืน     สาขา     สมัครเข้ารับคัดเลือกในต าแหน่ง   
  ระดับ     ต าแหน่งเลขท่ี  กลุ่ม    
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ  และข้อความที่ข้าพเจ้า
กรอกในใบสมัครนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลบุคคลและผลงานเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือก พร้อมส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ. ๗ ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกแล้ว  และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้าจะไม่ขอรับการแต่งตั้ง 
และไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น  สถานที่ติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขที่      
           
โทรศัพท์มือถือ     .      
 
 
      ลงชื่อ    ผู้สมัคร 
                (   ) 
     ต าแหน่ง       
         วันที ่     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



(ส าหรับข้าราชการสังกัด สพฐ.)  
แบบค าขอรับการคัดเลือกต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  
เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ต าแหน่งเลขท่ี อ 8) 

เขียนที่ ................................................................. 
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ................... 

 
เรื่อง    ขอย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ต าแหน่งเลขท่ี อ 8) 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 ด้วยข้าพเจ้า...........................................................................................................อายุ.. .................ปี 
เกิดวันที่..........เดือน....................................พ.ศ....................เลขประจ าตัวประชาชน...................................... 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น .............................................ต าแหน่ง............................... ........ 
ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ....................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น..........................อัตรา/ขั้น...................บาท 
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/ส านัก.................................................................กรม........................ ............... 
กระทรวง............................................................. ตั้งอยู่ที่.....................หมู่ที่...............ถนน..................ต าบล/
แขวง..........................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.............................. 
โทรศัพท์..............................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................โทรสาร..........................e-mail….............. 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...................ถนน........................ต าบล/แขวง....................... ........ 
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้าน............... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................ โทรสาร........................................ e-mail…................................ 
มีความสมัครใจขอขอย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ต าแหน่งเลขที่ อ 8) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 ข้าพเจ้าขอเรียนว่า 

๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เริ่มเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ..........................เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ...........  
ต าแหน่ง ........................................................ .........ระดับ......................................สังกัด..................................... 
ส่วนราชการ........................................................................กระทรวง.................................... ............................... 

๓. วินัย/คดีความ 
( )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (     ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
( )  อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย (     )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
( )  อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา  (     )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา 
( )  อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย (     )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
 

๔. เหตุผลการขอย้าย 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................. ............................................ 
 
 

 
รูปถ่าย ๑ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน 



๕. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
เทียบเท่าข้ึนไป) 
ที ่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 

๑    
๒    
๓    
๔    

๖. ประวัติการรับราชการ  
ที ่ วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

๑     
๒     
๓     
๔     

 
7. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ .........................บาท 

เมื่อไดย้้าย ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามที่ก าหนดส าหรับต าแหน่งนั้น 
8. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองส าเนาตามระเบียบส านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  8.๑  ส าเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่แสดงการส าเร็จการศึกษา 
  8.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  8.๓  ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ที่มี่รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่เริ่ม
รับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  8.4 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
  8.5 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอโอน 
  8.6 ส าเนามาตรฐานต าแหน่งที่ผู้ขอย้าย ด ารงต าแหน่งอยู่ปัจจุบันในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม 
  8.7 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญ
การสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 
  8.8 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ขอย้าย เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับย้าย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนไว้นี้
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ) ......................................... 
     (....................................................) 
     ต าแหน่ง...................................... 



ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
.............................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
     (ลงชื่อ) ......................................... ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
     (....................................................) 
     ต าแหน่ง...................................... 
 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/ส านัก หรือเทียบเท่า)* 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
 
     (ลงชื่อ) .........................................ผู้บังคับบัญชา 
     (....................................................) 
     ต าแหน่ง...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่ประสบความส าเร็จหรือความภาคภูมิใจย้อนหลัง 2 ปี 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งที่ขอเข้ารับการประเมิน ........................................................ระดับ....................ต าแหน่งเลขท่ี............... 
 
๑. ชื่อผลงาน……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ……………….……………….……………….……………….……………….……………….…………….. 
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 

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

๔. สาระส าคัญและข้ันตอนการด าเนินงาน 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…………
…….…………………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…………
………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….
…………………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. 
๕. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) ๑. ……………….……………….……สัดส่วนของผลงาน…….………………% 

๒. ……………….…………………..…สัดส่วนของผลงาน…….………………% 
๓. ……………….……………….…….สัดส่วนของผลงาน…….………………% 

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๗. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….…… 
๘. การน าไปใช้ประโยชน์ 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…………
………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
๙. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 



๑๐. ข้อเสนอแนะ 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ผู้เสนอผลงาน 
………………./………….………………/.………….…… 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ……………….……………….……………….…   ลงชื่อ……………….……………….……………….… 
(………….……………….……….……………….…)   (……………….………….……….……………….…) 

ผู้ร่วมด าเนินการ            ผู้รว่มด าเนินการ 
…………./………….………………/.…………   ………./………….………………/.…………… 
 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

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

ต าแหน่ง……………….……………….……………….…………………… 
……………./………….………………/.………….…… 

(ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ) 
ลงชื่อ……………….……………….……………….…………… 

(……………….………….……………….……………….…) 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ 

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



ข้อเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….…… 
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