
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธการจังหวดสระแกว 
เร่ือง รับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราขการครูและบุดล'1กร 

ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๔๖๒ เม่ือวับท่ี ค๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ และคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุม้ติให้ประกาศตำแหน่งว่าง 
รับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังเปน็ข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๙ ประกอบกับมาตรา ๒๙ 
แหง่พระราชบญัญติ้ระเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก!้ชเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ 
ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และคำส่ัง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙ / ๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ จีงประกาศรับสมัครรับโอน
พนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ดังน้ี

“การโอน” หมายถงึ การโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารงาน 
บคุคลส่วนท้องถ่ินท่ีมิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนขา้ราฃการอืน่ทีม่ใีชข่า้ราชการครแูละบคุลากรทางการ 
ศกึษาตามพระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาพ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ 
มใิชข่า้ราชการการเมอืง มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

“พนกังานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่” หมายถงึ พนกังานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่ 
ทีก่ำหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง แนบท้ายน้ี 

๑. ตำแหนง่ทีใ่ซ้ดำเนนิการรับโอน
ลำดบั
ที่

ตำแหนง่ 
เลขที่

ตำแหนง่/ระดบั เงนิเดอืน 
(บาท)

สังกัด

๑ อ ๔ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๔๓,๖๐๐ กลุ่มอำนวยการ 
สพป.สระแก้ว เขต ๒

๒ อ ๑๐ นกัวิชาการเงินและบญัชปีฏบิตักิาร/ชำนาญการ (ริ)(ร!,(รี!(รี!o กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 
สพป.สระแก้ว เขต ๒

๓ อ ๑๑ นักวิชาการเงินและบญัชปีฏิ'บติการ/ชำนาญการ ๑๓,๖๒๐
(รี! อ ๑๒ นกัวิชาการเงินและบญัชปีฏิบตักิาร/ชำนาญการ ๑๒,๖๙๐
๕ อ ๑๓ นกัวิชาการเงินและบญัชปีฏบิตักิาร/ชำนาญการ ๔๓,๖๐๐
๖ 0 (ริ) ร̂ นกัวิชาการเงินและบญัชปีฏิบตักิาร/ชำนาญการ ๑๕,๙๔๐



-la
te. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครโอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

๒.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา พ .ศ .๒๔๔๗ และมคุีณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่ตามมาตรฐานตำแหนง่ที ่
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๖

๒.๒ ตอ้งเปน็พนกังานสว่นทอ้งถิน่หรือขา้ราชการอืน่ ทีไ่ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้จากผล 
สอบแขง่ชนัในประเภทตำแหนง่เดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่กบัตำแหนง่ทีจ่ะขอโอนโดยเปน็การสอบแขง่ชนั 
ทีเ่ทยีบเคยีงหรอืไดม้าตรฐานเดยีวกบัหลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไข ท่ี กพ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดและตอ้งเปน็ 
ผลการสอบแข่งชันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งบีจจุบันก่อนโอน

๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าข้ันต่ําฃองตำแหน่งประ๓ท สายงาน และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 
๒.๔ไม่เคยกระทำความผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำ 

ความผิดวินัยหรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๖ ไมเ่คยถูกศาลพพิากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ 

ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๗ ไม1เคยเปน็บคุคลลม้ละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 

**ผู้ขอ'โอน ต้องได้รับความยินยอมใหโอนจากผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิม กรณีท่ีผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด บริหารงาน 
บุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุนัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์การ 
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย

๓. วัน เวลา และสถานที,ยื่นคำร้องขอโอน
๓.๑ สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์ขอโอนย่ืนแบบคำขอโอน ตามแบบขอโอนเอกสารหมายเลข ๑ 

พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน และเอกสารที,เก่ียวข้อง ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศกึษาสระแกว้ เขต ๒ ในระหว่างวันที ่ ๑๓ -๒๑ สิงหาคม ๒๔๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากพันกำหนดน้ี 
จะไม่รับการพิจารณา

๓.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้ฃอโอนต้องดำเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑ กรอกข้อความในแบบคำขอโอนให้ถูกต้องครบล้วน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑x๑.๕ 

น้ิว (ถ่ายไว้!ม1เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓๒.๒ ส่งแบบคำขอโอนพร้อมเอกสารประกอบการประเมินและเอกสารท่ีเก่ียวข้องทาง 

ไปรษณย์ีด่วนพเิศษ (EMS) ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๓ - 
๒๑ สิงหาคม ๒๔๖๒ โดยถือวันท่ี ท่ีทำการไปรษณย์ีต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครภายในวันปิด 
รับสมัคร คือ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๖๒ เอกสารคำขอโอนท่ีส่งภายหลังวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา

๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการขอโอน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในแบบคำร้องให้ครบล้วนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที,แสดงการสำเร็จการศึกษา :
๔.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๔.๓ สำเนาทะเบยีนประวัตขิา้ราชการ (ก.พ.๗) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ ี ต้ังแต่วันท่ี 

เร่ิมรับราชการจนถึงบีจจุบัน(รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบ)
/ ๔..๔. สำเนาเอกสาร....



“ ๓ -

๔. ๔ หนังสือยินยอม'โห้เอน'ของผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง'ของส่วน'ราชการ'หรือ'หน่วย'งา'น 
สังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน

๔.๔ ลำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
๔.๖ ลำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีฃอโอน
๔.๗ ลำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง เซ่น ลำเนาบัตรประชาซน ลำเนาทะเบยีนบา้น 

หนังสือสำคัญการเปล่ียนซ่ือตัว ซ่ือสกุล ใบสำคัญการสมรส่ เป็นต้น (ถ้ามี)
๔.๘ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินตัวช้ีวัดตาม 

ประกาศตัวช้ีวัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา๓๘ ค.(๒) ในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน 
๓ ชุด โดยจัดทำเป็นรูปเล่มแยกกับเอกสารประกอบอ่ืนๆ รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัดฯ เอกสารหมายเลข ๒ 

๔.๙ ลำหรับผู้ฃอโอนไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการข้ึนไป จะพจิารณา 
ประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือลำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๔๔๘ โดยให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว จำนวน ๓ ชุด

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
๔.๑ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ จะดำเนนิการพจิารณา 

คัดเลือกบุคคล ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๖๐ และประเมิน 
ความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของบคุคล ตามรายละเอยีด ตวัชีว้ดัการประเมนิทีค่ณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กำหนด

๔.๒ การพิจารณาแต่งต้ัง ผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากคะแนนรวม 
เท่ากันให้ผู้โด้รับคะแนนวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานท่ีสูงกว่าเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากคะแนนเท่ากัน 
อีกให้พิจารณาจัดลำดับอาวุโสตามหลักราชการ

๔.๓ ทังนี หากมคีำสัง่รับโอนแลว้ ตอ้งรายงานตวัเพือ่ปฏบิตัหินา้ที ่ ณ สำนกังานเขตพืน้ที ่
การศึกษาประถมศึกษาทีรับโอน ภายใน ๔๔ วัน นับแต่วันท่ีออกคำส่ังรับโอน หากพันกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มิ 
อำนาจ ส่ังรับโอนอาจดำเนินการเพ่ือยกเลิกการรับโอนก็ได้

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ จะแต่งตังผู้ได้รับการพิจารณาของแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนตำแหน่งว่างที,ระบุในประกาศ 

คร้ังน้ีเท่าน้ัน หากตรวจพบภายหลังวาผู้ได้รับพิจารณาตามประกาศน้ีเป็นผู้มีคุณสมนัติต่างโปจากพ่ื ก.ก.ศ. ก0ๅหนด 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วกำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งหรืฐหากมีคำศ่ัง 
แต่งตังแล้ว จะยกเลิกคำลังแต่งตังใหด้ำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณ ีโดยจะเรียกร้องสิทฐิใดคุ ในกาบหลังมิโด้

๖.๒ การพิจารณาคัดเสือกครังนี เป็นการคัดเสือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
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แบบคำขอโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราชการอ่ืน 
มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เขียนที.่.... ..............................

วันท่ี.......... เดอืน..................... ....พ.ศ.

เร่ือง ขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เรียน ...... .............................................................. ...........

ด้วย ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว/ชัน้ยศ)................. .................................. .............................. อายุ.............. ....ปี
เกิดวันท่ี..........เดอืน.........................พ.ศ........ ................. เลขประจำตัวประชาซน.......... ............................ .....
ปจัจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน...................... ..................... .............ตำแหนง่.......................... .......
ระตบั/ชัน้/วทิยฐานะ............................ รบัเงนิเดอืนระดบั/ชัน้........ ................ ......อตัรา/ชัน้......... ........ . ...บาท
สงักดัแผนก/กลุม่/กอง/สำนกั............. ............ .................................. กรม.......... .......................................... .
กระทรวง....................................... ตัง้อยู่ที ่  ........ ......................... หมู่ท่ี....... ........ถนน............... .....................
ตำบล/แขวง    .............. อำเภอ/เขต............................. จังหวัด ........ ..........รหสัไปรษณย์ี........   
โทรศัพท์...... ...................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี............. .............โทรสาร..................... e-m ail.............. ........... ........ .

ปจัจุบนัอยู่บา้นเลขที่......... .........หมูท่ี่...........ถนน................................ตำบล/แขวง................ ..... ........
อำเภอ/เขต......................... จงัหวัด........................... .รหัสไปรษณีย์..................... .โทรศัพท์บ้าน....................
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี..............................โทรสาร.............................e-m ail...........................................................
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง.............................. ............ กลุม่/สถานศกึษา............ .....................
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เข ต ...... .. 

ขา้พเจา้ขอเรยีนวา่
๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญติ้ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริม่เขา้รบัราชการ เปน็ขา้ราชการ.......... ......... .............. เมือ่วนัที.่.......เดอืน................. พ.ศ   

ตำแหนง่................................... ...... ระดบั/ชัน้...... ...................... ...สงักดั........................................ ....... ..........
ส่วนราชการ............................... ................. ............. กระทรวง...... ............................... ........................ ........

รูปถ่าย ร) น้ิว 
ถา่ยพ.ม,เกิน ๖  เดือน
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๓ .วนิยั/คดคีวาม
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

๔. เหตุผลการขอโอน.............. ........... ....... .............

( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม,อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

๕. ประ'วัติการดีกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป)
ที่ คุณวุฒิ สาขา/วซิาเอก สถาบันการศึกษา

๖. ประวิติการรับราชการ (ระบุเฉพาะหีมี่การเปล่ียนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปล่ียนหน่วยงาน)
ที่ วนัเดอืน ปี ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ

สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งต้ังโดยวิธีใด พร้อมเอกลารหลักฐาน

/ ๗. ผลงาน...
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๗. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ี 
เปีนประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรทวงการศึกษาอ่ืนตามมาตรว ๓๘ ค.(๒) ท่ีประสงค์จะขอโอน 
(ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา)

๗.๑ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)

๗.๒ ผลงานทีเ่คยเสนอเพือ่เลือ่นตำแหนง่/วิทฐานะ (ถ้ามี)

๗.๑ ผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเปีนประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๘. ปจีจบุนัข้าพเจ้าได้รับเงินประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ...... ...... ......... ....... บาท
เม่ือได้๒นมาดำรงตำแหนง่ใด ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิประจำดำแหนง่/คา่ตอบแทน ตามทีก่ำหนดลำหรับ 
ตำแหน่งน้ัน

๙. เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆท ีส่ ง่เพ ือ่ประกอบการพจิารณ าโดยมผี ูร้บัรองลำเนาตามระเบยีบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังน้ี

( )๙ .๑  ลำเนาปริญญาบตัรหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนทีแ่สดงการสำเร็จการศึกษา 
( )๙.๒ ลำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript)
( ) ๙.๓ ลำเนาทะเบยีนประวติขิา้ราชการ (ก.พ.๗) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ ์

ต้ังแต่วันท่ีเร่ิมรับราชการจนถึงบีจจุบัน
( ) ๙.๔ หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังชองส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้!อน 
( ) ๙ .(ะ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากว่าเดิม (ถ้ามี)
( )๙ .๖  ลำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน /

/( ) ๙.๗...



( ) ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรู้ความลามารทพิเค'ษท่ีเป็น'ประ'โยซน์ 
ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีจะขอโอน

( ) ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งท่ีผู้ฃอโอนดำรงตำแหน่งอยู่ป็จจุบันในส่วนราชกวร 
หรือหน่วยงานสังกัดเดิม

( ) ๙ ๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เข่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนข่ือตัว ข่ือสกุล 
ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)

( ) ๙ .๑๐ เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผู้ฃอโอนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับโอน 
( ) ๙ . ๑ ๑  กรณบีรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑

และระดบั๒ต่อมาไต้เปล่ียนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐาน 
การเปล่ียนประเภทตำแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามทีร่ะบแุละย่ืนขอโอนไว้นีถู้กต้องตรงตามความเปน็ 
จริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงข่ือ)....................................................
(............. ................................)

ตำแหน่ง............................... ...........................

คำรบัรองและความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงและมีความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา ดังน้ี

(ลงข่ือ).............. ....... ................. .ผู้บังคับบัญชาชนต้น
( . . ............................ ........................ ...........................)

ตำแหน่ง..................... ............... .......... .



ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดับกอง/สำนัก หรอืเทยีบเทา่)*

(ลงซือ่)................................. ........... ......ผับงคับบัฌชา
( . .............................. .:..............)

ตำแหน่ง..............................

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดับส่วนราชการ)**

(ลงซือ่)........................ ......... ........ .....
(.............. .........)

ตำแหน่ง............. ...... ........... ........ .

หมายเหตุ * ๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผู้ฃอโอนระบุและวันชอโอนถูกต้องตาม 
ควานเป็นจริงทุกประการ พร้อมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู้และความสามารถในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราขการของผู้ฃอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ํากว่า 
ผูอ้ำนวยการกอง/สำนกั หรือเทยีบเทา่ 

**๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้!อน พร้อมเหตุผล
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้,วัด และคะแนนประเมิน 
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

(ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560)

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่า
ค ะ แ น น

กรอบการพิจารณา

1 ความรู้ (5) พิจารณาจากระดับการศึกษาสงูสดุ ท่ี ก.ค.ศ.รับรอง
1) ปริญญาโทข้ึนไป 5 เพยีงระดบัเดยีว แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
2) ปริญญาตรี 4
3) ต่ํากว่าปริญญาตรี 3

2 ความสามารถ ในการเป็นคณะกรรมการ (5) พจิารณาจาก คำส่ัง ประกาศ เกียรติบัตร หนังสือเชิญ
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร ท่ีได้รับแต่งต้ัง เปน็คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ของหน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน วิทยากร ต่างๆ
1) ระดับกรม/กระทรวง ข้ึนไป 5
2) ระดับภาค 4
3) ระดับจังหวัดลงมา 3

3 การพัฒนาตนเอง (5) พจิารณาจากการพฒันาตนเอง เซ่น ศึกษาดูงาน อบรม
1) ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 5 พัฒนา ท่ีจัดโดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
2) ไม่น้อยกว่า 24 ฃ่ัวโมง 4 ราชการรับรอง ย้อนหลัง 3 ปี รวมปีป้จจุบัน นับถึง
3) ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแนบหลักฐานประกอบ

การพจิารณา การพัฒนาตนเอง 1 วัน คิดเป็น 6 ช่ัวโมง
4 อายรุาชการ (5) พจิารณาจากระยะเวลารับราชการต้ังแต่วันบรรจุนบัถึง

1) 15 ปี ข้ึนไป 5 วันสุดท้ายชองการรับสมัคร แนบสำเนา ก.พ.7 หรือ
2 ) 1 0 - 1 4 ปี 4 ก.ค,ศ.!6
3) ต่ํากว่า 10 ปีลงมา 3

5 ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่ หรือ (5) พจิารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่หรือ
เคยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งท่ีขอโอน เคยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งท่ีขอโอน แนบสำเนา
1) ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป 5 ก.พ. 7 หรือสำเนา ก.ค.ศ.!6
2) ระยะเวลา 6 -  9 ปี 4
3) ระยะเวลา 5 ปีลงมา 3

6 การดำรงตำแหน่งป้จจุบัน (5) พจิารณาจากสำเนา ก พ. 7หรือ ก.ค.ศ. 16 /สำเนาคำสัง่
1) ระดับชำนาญการพเิศษ/อาวุโส 5
2) ระดบัชำนาญการ/ชำนาญงาน 4
3) ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน 3

I I . ผลงานท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง...



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวขี้วัด ค่า กรอบการพิจารณา
คะแนน

7 ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง (5) พจิารณาจากผลงานของบคุคล จากการได้รับคัดเลือก
1) ระดับกรม/กระทรวง ข้ึนไป 5 การประกวด แข่งขัน ท่ีปรากฏข่ือของผู้ขอโอน จัดโดย
2) ระดับภาค 4 . หน่วยงานราชการ สูงสุดเพียงระดับเดียว แนบหลักฐาน
3) ระดับจังหวัดลงมา ' 3 ประกอบการพจิารณา

8 เหตุผลขอโอน (5) พจิารณาจากเหตุผลการขอโอน แนบสำเนาทะเบียน
1) อยูรวมกับคู่สมรส/ดูแลบิดามารดา . 5 สมรส/ลำเนาทะเบยีนบา้น/หลักฐานประกอบการ
2) กลับภูมิลำเนา , - 4 /: พจิารณา
3) อ่ืน ๆ 3

9 วินยัและการรักษาวินยั (5) พจิารณาจากลำเนา ก.พ.7หรือ ก.ค.ศ. 16 /สำเนาดำสัง่
1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5
2) เคยถูกลงโทษทางวินัยและ 4

ล้างมลทินแล้ว :
3) เคยถูกลงโทษทางวินัยและ 3

ยังไม่ล้างมลทิน
10 บำเหน็จความชอบในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (10) พจิารณาจากสำเนาก.พ.7 /แบบ ก.ค.ศ.16/ผลการ

ระดั บดี เ ด่ น. : ประเมนิเพือ่พจิารณาเลือ่นเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน
1). 6 คร้ัง 10 6 คร้ัง .
2) 5 คร้ัง ' 9
3) 4 คร้ัง 8
4) 3 คร้ัง 7

11 ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานท่ีเป็นผลการ (30) พจิารณาจากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาโดยให้นำเสนอ
ดำเนินงานที,ผ่านมา) ในรูปของการสรุปและวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดข้ึน หรือ 

ประโยชน์ท่ีเกิดจากผลงานน้ัน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน สามารถน่าไปเสริมยุทธศาสตร์ของ ' 
หน่วยงานได้ โดยจัดทำผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
พร้อมระบุลัดส่วนของผลงานตนเองปฏินัติ และรายช่ือ 
ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ล้ามิ) จำนวนอย้างนอ้ย 2 เร่ือง (ช้ิน)

/12  วิสยัท ัศ น ์. . .
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ที่ องคป์ระกอบ/ตวัขีว้ดั ค่า
คะแนน

กรอบการพจิารณา

12 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน (15) ให้เขียนวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน 
ในตำแหน่งขอโอน ไม่เกิน 2 หนา้กระดาษเอ 4

หมายเหต ุ ะ ให้ผู้ฃอโอนรับรองลำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
1. ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณารับโอน หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนน 

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานท่ีสูงกว่าเป็นผู้ได้รับการพิจารณารับโอน หากคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณา 
จัดลำดับอาวุโส ดังน้ี

1.1 ผูท้ีมี่ระดับ/วิทยฐานะ สูงกว่า ถือว่าผู้'น้ันอาวุโสกว่า
1.2 ถ้าเปน็ผูท้ีม่รีะดับ/วิทยฐานะ เท่ากัน ผู้ท่ีได้รับการเล่ือนระดับ/วิทยฐานะ น้ันก่อน ถือว่าผู้น้ัน

อาวุโสกว่า
1.3 ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้เล่ือนระดับ/วิทยฐานะ พร้อมกัน ผู้ท่ีได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่า

อาวุโสกว่า
1.4 ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผูท้ีม่อีายุราชการมากกวา ถือผู้น้ันอาวุโสกว่า
1.5 ถา้เปน็ผูท้ีม่อีายรุาชการเทา่กนั ผู้ท่ีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในช้ันสูงกว่า ถือว่าอาวุโสกว่า
1.6 ถ์าเปีนผู้ทัใดรับเคริองราชอีสริยาภรณ่เนชันเดียวกัน ผู้ทใดัรับเคริองราชอิสริยาภรณ์ไนชันนันก่อน 

ถือว่าอาวุโสกว่า
1.7 ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไนช้ันเดียวกันพร้อมกัน ผูท้ีม่อีายุมากกว่า ถือว่าอาวุโสกว่า 

2. กรณรัีบโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการข้ึนไป จะพิจารณาประเมินบุคคลและ
ผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 
กนัยายน 2548 ด้วย


