
สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

มิถุนายน ๒๔๖๓

เร่ือง รับโอนพนักงานส่วนท้องถุนและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓ ๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาสระแก้วเขต ๒

เรียน หัวหนาส่วนราชการทุก'สังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ มิถุนายน ๒££๖๓ 

จานวน ๑  ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒££๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒££๖๒ มืมติอนุมิติให้ประกาศรับโอนพนักงาน ส่วนท้องถุนและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน ๑  ตำแหน่ง กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๓ 
ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดประกาศที่จัดส่ง มาพร้อมนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จึงประขาส้มพันฮให้ทราบโดยทั่วกัน หากประสงค์ขอโอน 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ให้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา ตามวัน เวลา 
ที่กำหนด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นาย'ใ๙ว สำรีฆท)
อีกษ่าธิการจ้ใทรัดสํรรแก้ว

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐ -๓๗๔๔ - ๐๒๔๔ 
โทรสาร. ๐  -๓๗๔๔ - ๐๒๔๖



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เร่ือง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมิติให้ประกาศตำแหน่งว่างรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ .

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ประกอบกับมาตรา ๒๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ ฌษายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที,สุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕ /ว  ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ 
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน๒ ๕ ๖๐ หนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑ ๐ ลงวันท่ี ๑ ๕ กันยายน๒๕๔๘ และคำสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑ ๙ /๒ ๕ ๖ ๐ สั่ง ณวันที่ ๓ ฒษายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครรับโอน 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ดังนี้

“การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน  
บุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอื่นที่ม ิใช่ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้!ขเพิ่มเติม และ 
มิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

“พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น” หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
ที่กำหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง แนบท้ายนี้ 

©. ตำแหนง่ท่ีใช้ดำเนนิการรับโอน
ตำแหนงินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๒ อัตราเงินเดือน 

๕๘,๓๙๐ บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครโอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที ่
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันท่ี ๑ ๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒.๒ ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากผล 
สอบแช ่งข ันใบประเภทตำแหน ่งเด ียวก ันหร ือเท ียบเท ่าก ับตำแหน ่งท ี่จะขอโอนโดยเป ็นการสอบแช ่งข ัน  
ที่เทียบเคียงหรือใต้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนใฃ ที่ กพ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดและต้องเป็น 
ผลการสอบแช่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งบีจจุบันก่อนโอน

๒.๓ ใต้รับเงินเดือนไม1ตากว่าข้ันตํ่าฃองตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง



-๒-

๒.๔ไม,อยู่ระหวางทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
๒.๕:ไม่เคยกระทำความผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพห่รือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำ 

ความผิดวินัยหรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๖ ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ 

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๗ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

**ผู้ฃอโอน ต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานด้นสังกัดเดิม กรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใด บริหารงาน 
บุคคลในรูปแบบคณะกรรมการการโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ินด้วย

๓. วัน เวลา และสถานที่ยื่นดำร้องขอโอน
๓.๑ สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นแบบดำขอโอน ตามแบบขอโอนเอกสารหมายเลข ๑  

พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเอง ณกสํมบริหารงานบุคล สำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ 
จะไม่รับการพิจารณา

๓.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้ขอ'โอนต้องดำเนินการ ดังนี้ 
๓๒.๑ กรอกข้อความในแบบคำขอโอนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑x๑.๕  

น้ิว (ถ่ายไว้ไม,เกิน ๑  ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓ . ๒.๒ ส่งแบบคำขอโอน พร้อมเอกสารประกอบการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทาง 

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๙  
มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครภายในวันปิดรับสมัคร 
คือ ๑ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๓ เอกสารคำขอโอนที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา

๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการขอโอน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในแบบดำร้องให้ครบถ้วนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา 
๔.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๔.๓ สำเนาทะเบียนประวิตข้าราชการ (ก.พ.๗) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ต้ังแต่วันที ่

เริ่มรับราชการจนถึงบีจจุบัน(รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ)
๔.๔ หนังสือยินยอมให้เอนของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

สังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีที่ให้ไอน
๔.๕สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
๔.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ฃอโอน
๔.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เซ่น สำเนาบัตรประซาซน สำเนาทะเบียนบ้าน 

หนังสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นด้น (ถ้ามี)
๔.๘ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินตัวขี้วัดตาม 

ประกาศตัวขี้วัดในการโอนพนักงานส่วนห้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ ค.(๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน 
๓ ขุด โดยจัดทำเป็นรูปเล่มแยกกับเอกสารประกอบอื่นๆ รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวข้ีวัดๆ เอกสารหมายเลข ๒



๔.๙ สำหรับผู้ฃอโอนไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป จะพิจารณา 
ประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงฺาน ก.พ. ท่ี นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑ ๐  ลงวันท่ี ๑๔  
กันยายน ๒๔๔๘ โดยให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว จำนวน ๓ ชุด

๕. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณา
๔ .๑ สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษาสระแก ้วเขต๒ จะดำเน ินการพ ิจารณา 

ดัดเส ือกบุคคลตามหนังส ือสำนักงานก.ค.ศ.ท ี่ศธ๐๒ ๐๖.๔ /ว ๒๙ ลงว ันท ี่๒๘ ก ันยายน๒๔๖๐ และประเมิน 
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคล ตามรายละเอ ียด ตัวขี้วัดการประเมินที่คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กำหนด

๔.๒ การพิจารณาแต่งต้ัง ผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากคะแนนรวมเท่ากัน 
ให้ผู้ได้รับคะแนนวิสัยทัศน่และแนวทางการพัฒนางานที่สูงกว่าเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากคะแนนเท่ากันอีก 
ให้พิจารณาจัดสำดับอาวุโสตามหลักราชการ

๔.๓ ทั้งน ี้ หากมีคำสั่งรับโอนแล้ว ต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาที่รับโอน ภายใน ๔๔ วัน นับแต่วันที่ออกดำสั่งรับโอน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ผู้มีอำนาจส่ังรับโอนอาจดำเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได้

๖. เกณฑก์ารตัดสิน
๖ .๑  จะแต่งตั้งผู้!ด้รับการพิจารณาของแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนตำแหน่งว่างท่ีระบุในประกาศ 

ครั้งนี้เท่านั้น หากตรวจพบภายหลังวาผู้!ด้รับพิจารณาตามประกาศนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วกำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือหากมีคำสั่ง 
แต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้

๖.๒ การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการดัดเลือกเฉพาะคราว จะไม,มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี sj/^ ม ถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓

_,
(นายไสว สารีบท)

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



เอกสารหมายเลข®

แบบคำขอโอนพนกังานสว่นทอ้งถ่ินและข้าราชการอ่ืน 
มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

I เขียนที่.....................................

I วันที่............เดือน............................ พ.ศ.

เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ร ูป ถ ่า ย ๑ น ิ้ว  

ถ ่า ย ไ ว ้ไ ม ๓ น  ๖  เ ด ือ น

เรียน

ด้วย ข้าพเจา(นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)............................................................................. อายุ.
เกิดวันที่.......... เดือน..........................พ.ศ........................... เลขประจำตัวประซาซน.................................
ปีจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น............................................................ตำแหน่ง.................
ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ................... ........... รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น..................... .......... อัตรา/ชั้น..............
สังกัดแผนก/กลุ่ม/กอง/สำนัก................................ ................................ กรม..............................................

.บาท

กระทรวง.................แ. ..................... ตงอยท............ ..................... ........หมท.... ............ ถนน................ .
ตำบล/แขวง...........1 . .... ............ อำเภอ/เขต............................... จังหวัด......... ..... ........... รหัสไปรษณีย์.
โทรศัพที่.................เ.. .....โทรศัพท์เคลื่อนที่............ ...............โทรสาร...................... e-m ail..................

บีจจบันอย่บานเลขที่.................... หม่ที่..... .......ถนน........................... ....ตำบล/แขวง........ ......
อำเภอ/เขต........... . ..........จังหวัด.................. . .....รหัสไปรษณีย.์.............. ....... .โทรศัพท์บ้าน.........
โทรศัพท์เคลื่อนที่....!.. ............... ........ .โทรสาร........ ..................... e-mail.........
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง............................................. กลุ่ม/สถานศึกษา.................................
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ...............

ขา้พเจา้ขอเรยีนวา่
๑. ข้าพเจ้ามคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริ่มเข้ารบราซการ เป็นข้าราชการ...  ....................... ...เมื่อวันที.่....... เดือน...................พ.ศ...........

ตำแหน่ง..................!.........................ระดับ/ชั้น............................. .....สังกัด.......... .............................. ....................
ส่วนราชการ...........!.......................................... ..........กระทรวง............................................................................

/ ๓. วินัย...



- ๒ -

๓. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อย ู ใ นระหว ่ างถ ู กดำ เ น ิ นการทางว ิ น ั ย( ) ไม่อยูในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา ( ) ไม,อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย ( ) ใม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

๔ .เหตุผลการฃอ่โอน.. ............ ........ ............ . . . . . .................. . . . . . ........... ............ .......... ............

๕. ประ'ว้ติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวซ.หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป)
ที, คุณวุฒิ สาชา/วิซาเอก สถาบันการศึกษา

๖. ประวิติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที,มีการเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)
ที่ วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ

สำหรับตำแหน่งประ๓ ทวิซาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน

/ ๗. ผลงาน...



- ๓ -

๗. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ประสงคจะขอโอน 
(ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)

๗.๑ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)

๗.๒ ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตำแหน่ง/วิทฐานะ (ถ้ามี)

๗.๑ ผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๘. ปีจจุบันข้าพเจ้าใต้รับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ  .........................บาท
เมื่อได้โอนมาดำรงตำแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามที่กำหนดสำหรับ 
ตำแหน่งนั้น

๙ . เอกสารห ล ักฐาน ต ่าง ๆ ท ี่ส ่ง เพ ื่อป ระกอบ การพ ิจารณ าโดยม ีผ ู้ร ับ รองสำเน าตามระเบ ียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้

( ) ๙ .๑  สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา 
( ) ๙.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
( ) ๙.๓ สำเนาทะเบียนประวํติข้าราชการ (ก.พ.๗) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงบีจจุบัน
( ) ๙.๔ หนังสือยินยอมให้โอนชองผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งชองส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานสังกัดเดิมซึ่งระบุวันเดือน ปีที่ให้Iอน 
( ) ๙.๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ตั้ากว่าเดิม (ถ้ามี)
( ) ๙ .๖  สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน

/ (  ) ๙ .๗ ...



( ) ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน ์
ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะขอโอน

( ) ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งที่ผู้ฃอโอนดำรงตำแหน่งอยู่ป้จจุบันในส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานสังกัดเดิม

( ) ๙.๙ สำเนาเอกสารหลักฐานฺอื่นที่เกี่ยวข้อง เซ่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อตัว ซ่ือสกุล 
ใบสำคัญการสมรสเป็นต้น (ถ้ามี)

( ) ๙ .๑ ๐  เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ฃอโอนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับโอน 
( ) ๙ .๑ ๑  กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไปA นสายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๑

และระดับ ๒ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐาน 
การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอโอนใว้นี้ถูกต้องตรงตามความเป็น 
จริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ)..... ......................... ..........................
(............. .......... )

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

คำรับรองและความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ลงซ่ือ)... 
(.... 

ตำแหน่ง

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
.)



ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า)*

(ลงขื่อ)........... ............................................ผู้บังคับบัญชา
(  ...................)

ตำแหน่ง...............

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ)**

(ลงขื่อ)..... .................................................
........... .....)

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

หมายเหตุ * ๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ฃอโอนระบุและวันขอโอนถูกต้องตาม
ความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้และความสามารถในการ 
ปฏิ'นติหน้าที่ราชการของผู้ฃอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ตากว่า 
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า 

**๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล



เอกสารหมายเลข ๒

องค์ประกอบการประเมิน ตวัขีว้ดั และคะแนนประเมิน 
การโอนพนกังานสว่นทอ้งถ่ินและข้าราชการอ่ืน มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค.(2) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

(ตามหลักเกณฑห์นงัสอีสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กนัยายน 2560)

ท่ี องคป์ระกอบ/ตวัขีว้ดั ค่า
คะแนน

กรอบการพจิารณา

1 ความรู้ (5) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
1) ปริญญาโทขึ้นไป 5 เพียงระดับเดียว แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
2 ) ปริญญาตรี 4
3) ตํ่ากว่าปริญญาตรี 3

2 ความสามารถ ในการเป็นคณะกรรมการ (5) พิจารณาจาก คำสั่ง ประกาศ เกียรติบัตร หนังสือเชิญ
คณะอนุกรรมการ คณะท้างาน วิทยากร ท ี่1ด้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ของหน่วยงานของรัฐ คณะท้างาน วิทยากร ต่างๆ
1) ระดับกรม/กระทรวง ข้ึนไป 5
2 ) ระดับภาค 4
3) ระดับจังหวัดลงมา 3

3 การพัฒนาตนเอง (5) พิจารณาจากการพัฒนาตนเอง เซ่น ศึกษาดูงาน อบรม
1) ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 5 พัฒนา ที่จัดโดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่
2) ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 4 ราชการรับรอง ย้อนหลัง 3 ปี รวมปีปัจจุบัน นับถึง
3) ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแนบหลักฐานประกอบ

การพิจารณา การพัฒนาตนเอง 1 วัน คิดเป็น 6 ช่ัวโมง
4 อายุราชการ (5) พิจารณาจากระยะเวลารับราชการตั้งแต่วันบรรจุนับถึง

1) 15 ปี ข้ึนไป 5 วันสุดท้ายของการรับสมัคร แนบสำเนา ก.พ.? หรือ
2) 10 -  14 ปี 4 ก.ค.ศ.!6
3) ตํ่ากว่า 10 ปีลงมา 3

5 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือ (5) พิจารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือ
เคยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ขอโอน เคยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ขอโอน แนบสำเนา
1) ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป 5 ก.พ .?ห ร ือสำเน าก.ค .ศ .!6
2) ระยะเวลา 6 -  9 ปี 4
3) ระยะเวลา 5 ปีลงมา 3

6 การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (5) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. 7หรือ ก.ค.ศ. 16 /สำเนาคำสั่ง
1) ระดับชำนาญการพิเศษ/อาวุโส 5
2) ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน 4
3) ระดับปฏิ'บติการ/ปฏิบ้ติงาน 3

/ 7. ผลงานท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง...



ที ่ องคป์ระกอบ/ตวัช ี ้ วัด คา่ กรอบการพจิาร๓า
คะแนน

7 ผลงานที่เกิดกับตนเอง (5) พิจารณาจากผลงานของบุคคล จากการได้รับคัดเลือก
1) ระดับกรม/กระทรวง ข้ึนไป 5 ไ การประกวด แข่งขัน ที่ปรากฏขื่อของผู้ฃอโอน จัดโดย
2) ระดับภาค หน่วยงานราชการ สูงสุดเพียงระดับเดียว แนบหลักฐาน
3) ระดับจังหวัดลงมา ' ■ไไ' 3 ประกอบการพิจารณา

8 เหตุผลขอโอน (5) พิจารณาจากเหตุผลการขอโอน แนบสำเนาทะเบียน
1) อยู่รวมกับคู่สมรส/ดูแลบิดามารดา 5 สมรส/ลำเนาทะเบียนบาน/หลักฐานประกอบการ
2) กลับภูมิลำเนา . ■ ไ ' ' ;  4- ไ พิจารณา
3) อื่น ๆ น 3 ไ

9 วินัยและการรักษาวินัย (5) พิจารณาจากสำเนา ก.พ.?หรือ ก.ค.ศ. 16 /สำเนาคำสั่ง
1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
2) เคยถูกลงโทษทางวินัยและ ■■ไ: '  4

ล้างมลทินแล้ว
3) เคยถูกลงโทษทางวินัยและ 3 ไ

ยังไม่ล้างมลทิน
10 บำเหน็จความขอบในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (10) พิจารณาจากลำเนา ก.พ.?/แบบ ก.ค.ศ. 16/ผลการ

ระดับดีเด่น ประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ย้อนหลังไม,เกิน
1) 6 คร้ัง 10 6 คร้ัง
2) 5 คร้ัง ไ . ไ;: 9
3) 4 คร้ัง 8
4) 3 คร้ัง ' . " ไ :  7 ■

11 ผลการปฏินตั งิาน(ผลงานที่เปีนผลการ (30) พิจารณาจากผลการดำเนินงานท ี่ผ่านมาโดยใหน้ำเสนอ
ดำเนินงานท ี่ผ่านมา) ในรูปของการสรุปและวิเคราะห์ถึงผลท ี่เกิดขึ้น หรือ

ประโยชนท์ ี่เกิดจากผลงานนั้น ท ีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงาน สามารถนำไปเสริมยุทธศาสตร์ของ 
หน่วยงานได้โดยจัดทำผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ป ี

พร้อมระบุลัดส่วนชองผลงานตนเองปฏินัต ิ และรายขื่อ 
ผ ู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้าม ี)  จำนวนอย่างน้อย 2 เรื่อง (ช้ิน)

/12  วิสัยทัศน์...



-3-

ที่ องค์ประกอบ/ตัวขี้วัต ค่า
คะแนน

กรอบการพิจารณา

12 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน (15) ให้เขียนวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน 
ในตำแหน่งขอโอน ไม,เกิน 2 หน้ากระดาษเอ 4

หมายเหตุ ะ ให้ผู้ฃอโอนรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
1. ผู้ไต้รับคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ไต้รับการพิจารณารับโอน หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ไต้รับคะแนน 

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานที'สูงกว่าเป็นผู้ไต้รับการพิจารณารับโอน หากคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณา 
จัดลำดับอาวุโส ดังนี้

1 1  ผู้ที่มีระดับ/วิทยฐานะ สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
1.2 ถ้าเป็นผู้ทีมระดับ/วิทยฐานะ เท่ากันผู้ที่ไต้รับการเลื่อนระดับ/วิทยฐานะ นั้นก่อน ถือว่าผู้นั้น

อาวุโสกว่า
1.3 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนระดับ/วิทยฐานะ พร้อมกัน ผู้ที่ไต้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่า

อาวุโสกว่า
1.4 ถ้าเป็นผู้ทึ๋ไต้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ที่มีอายุราชการมากกว่า ถือผู้นั้นอาวุโสกว่า
1.5 ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ที่ไต้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า ถือว่าอาวุโสกว่า
1.6 ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไนช้ันเดียวกัน ผู้ท๋ึได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไนช้ันน้ันก่อน 

ถือว่าอาวุโสกว่า
1.7 ถ้าเป็นผู้ทึ๋ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ที่มีอายุมากกว่า ถือว่าอาวุโสกว่า 

2. กรณีรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป จะพิจารณาประเมินบุคคลและ
ผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2548 ด้วย


