
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้
เรือ่ง รบัโอบพนกังาบสว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปบ็ขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สระแกว้ เขต ๑ และเขต ๒

ดว้ย คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในการประชมุครัง้ที ่๖/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๒๓ 
มถินุายน ๒๕๖๓,ครัง้ที ่๑๐/๒๕๖๓ เมือ่วบัที ่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ มมีตอินมุติใิหป้ระกาศรับโอนพนกังาน 
สว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๖) สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ และเขต ๖

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ประกอบกบัมาตรา ๒๙ 
แหง่พระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกโขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาบ ก.ค.ศ. 
ดว่นทีอ่ดุ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕ /ว  ๑๔ ลงวับที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๒ หนงัสอืสำนกังาบ ก.ค.ศ.ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ 
ลงวันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ หนงัสือสำนกังาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวับท่ี ๑๕ กนัยายน๒๕๔๘ และคำส่ัง 
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที ่๑๙ / ๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครรับโอน 
พนกังานสว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาอืน่ 

’ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สงักดัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑  และเขต ๒ ดงับี้
“ การโอน” หมายถงึ การโอนพนกังาบสว่นหอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารงาน 

บคุคลสว่นหอ้งถิน่ทีม่ใิช'พนกังาบวสิามญั และการโอบขา้ราชการอืน่ทีม่ใิช,ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ 
ศกึษาตามพระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และ 
มใิซข่า้ราชการการเมอืง มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๖) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป และตำแหนง่ประเภทวชิาการ

“พนกังาบสว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่” หมายถงึ พนกังาบสว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่ 
ทีก่ำหนดตามบญัชมีาตรฐานการเปรยีบเหยบตำแหนง่ แนบหา้ยบี ้

๑ .  ตำแหนง่ทีโ๋ข้ต ำ เนนิการรบัโอน
๑.๑ ตำแหนง่นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร/ชำนาญการตำแหนง่เลขที ่ อ ๔๐ กลุ่มสง่เสริม 

การจดัการศกึษา สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑
๑.๒ ตำแหนง่นกัวชิาการศกึษาปฏบิต้กิาร/ชำนาญการ ตำแหนง่เลขที ่ อ ๓๘ และ อ ๓๙ 

กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒
๒. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรโอบ ตอ้งมคืณุสมบตั ิ ดงันี้

๒.๑ มคืณุสมบตัทิัว่ไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบญัญตริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ตามมาตรฐานตำแหนง่ที ่
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวับท่ี ๑ 0  พฤษภาคม ๒๕๕๖

/ ๒.๒ ตอ้งเปน็พนกังาบ...



๒.๒ ตอ้งเปน็พนกังานสว่นทอ้งถิน่หรอืขา้ราชการอืน่ ทีไ่ตร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้จากผล 
สอบแชง่ขน้ในประเภทตำแหนง่เดยีวกนัหรอืเทยีบเทา้กบตำแหนง่ท ีจ่ะขอโอบโดยเปน็การสอบแชง่ขน้  
ทีเ่ทยีบเคยงหรอืไตม้าตรฐานเดยีวกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ที ่ กพ. หรอื ก.ค.ศ. กำหนดและตอ้งเปน็ 
ผลการสอบแขง่ขน้ในประเภทตำแหนงเดยีวกบัหรอืเทยีบเทา้กบัตำแหนง่บจีจนุมักอ่นโอน

๒.๓ ไต้รับเงินเดือนไม่ตากว่าข้ันต่ําฃองตำแหน่งประเภท สายงาบ และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
๒.๔ไมอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฎบตีหินา้ทีร่าชการ หรอืเตรยืมความพรอัมและพฒันาอยา่งเขม้ 
๒.๕ไมเ่คยกระทำความผดิว่นิยัหรือจรรยาบรรฟวิชาชพี ห่รือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำ 

ความผิดว่นิยัหรือถกูตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัหรือจรรยาบรรณวิชาชพี
๒.๖ ไมเ่คยถกูศาลพพิากษาลงโทษทางอาญา หรอืไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา เวน้แต ่

ความผดิที1่ตก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโทษ
๒.๗ ไมเ่คยเปน็บคุคลลม้ละลาย หรอือยูร่ะหวา่งถกูดำเนนิคดลีม้ละลาย

**ผู้ขอโอน ตอ้งไตร้บัความยบิยอมใหโ้อนจากผูม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่นราชการ 
หรอืหนว่ยงานตน้สงักดัเดมิ กรณทีีผู่ม้อิำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใด บรหืารงาน 
บคุคลในรปูแบบคณะกรรมการ การโอบตอ้งไตร้บัอบมุต้จิากคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ดว้ย

๓. วนั เวลา และสถานทีย่ีน่ดำรอังขอโอน
๓.® ลมครตว้ยตบเอง ผู้ประสงค์ขอโอนย่ืนแบบคำขอโอน (เอกสารหมายเลข ๑) พร้อม 

เอกสารประกอบการประเมนิ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบคุล สำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษาทีป่ระสงคข์อโอนไปตำรงตำแหนง่ กำหนดรบัสมคัร ระหวา่งวนัที ่๑ ๘ -๒ ๖  กมุภาพนัธ ี๒๕๖๔ใบวับ 
และเวลาราชการ หากพนักำหนดนีจ้ะไมรั่บการพจิารณา

๓.๒ การสมคัรโดยทางไปรษณยี ์ผูฃ้อโอนตอ้งดำเนนิการ ดงันี้
๓ . ๒.๑ กรอกขอ้ความใบแบบคำขอโอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอัมดดิรปูถา่ย ขนาด 

๑x๑.๕  น้ิว (ถา่ยไว้ไมเ่กนิ ๑  ป ็ นบัถ้งวับนดิรับสมัคร)
๓.๒.๒ ส่งแบบคำขอโอน พรอัมเอกสารประกอบการประเมนิและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทาง 

ไปรษณยีด์ว่นพเิศษ (EMS) ไปยังสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีป่ระสงคข์อโอนไปดำรงตำแหนง่ ระหว่างวันที ่
๑๘ - ๒๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ โดยถอืวนัทีท่ีท่ำการไปรษณยีต์น้ทางประทบัตรารบัจดหมายของผูส้มคัรภายโน 
วบันดิรับสมคัร ดือ วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ เอกสารคำขอโอนทีส่ง่ภายหลงัวันนดิรบัสมคัรจะไมใตรั้บ 
การพจิารณา

๔. หลกัฐานและเอกสารประกอบการขอโอน
ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้ความในแบบคำรอังใหค้รบถว้นพรอ้มจดัสง่เอกสารหลกัฐาน ดงันี ้
๔.๑ สำเนาปรญิญานตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา 
๔.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript)
๔.๓ สำเนาทะเบยีนประวตัขิา้ราชการ (ก.พ.๗) ทีม่รีายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ ์ ต้ังแต่วันที ่

เริม่รบัราชการจบถงืบจีจนุบั(รบัรองความถกูตอ้งโดยเจาัหนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ)
๔ ๔ หนงัถอืยนิยอมใหโ้อนของผูม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่นราชการหรอืหนว่ยงาน 

ลงักดัเดมิ ซีง่ระบวุนั เดอืน นิท่ีให้โอน
๔.๕สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงผลงาบหรอืผลการปฏบิตีงิาน

/ ๔.๖ สำเนาเอกสาร...



-๓-

๔.๖ สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การ 
ปฏบัิตงิานในตำแหนง่ทีฃ่อโอน

๔.๗ สำเนาเอกสารหลกัฐานอืบ่ทีเ่กีย่วขอ้ง เซน่ สำเนาบตัรประซาซน สำเนาทะเบยีนบา้น 
หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซือ่ตวั ซ่ือสกุล ใบสำคญัการสมรส เปน็ตบั (ถาม)

๔.๘ เอกสารและหลกัฐานประกอบการพจิารณาตามองคป์ระกอบการประเมนิตวัซีว้ดัตาม 
ประกาศตวัซีว้ดัในการโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราซการอืน่ มาบรรจแุละแตง่ตัง้ใทด้ำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา๓๘ ค.(๒) ใบสำนกังาบเซตพืน้ทีก่ารศกึษา จำนวน ๓ ซดโดยจดัทา้เปน็รปูเลม่แยก 
กบัเอกสารประกอบอืน่ๆ รายละเอยีดองคป์ระกอบ ตัวซ้ีวัดๆ (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๙ สำหรบัผูฃ้อโอบโปดำรงตำแหนง่ประเภทวขัาการ ระดบัซา่นาญการขึน้ไป จะพจิารณา 
ประเมนิบคุคลและผลงาบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๖ /ว ๑๐ ลงวันที ่ ๑๔ 
กนัยายน ๒๔๔๘ โดยใท้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณท้และวิธีการตังกล่าว จำนวน ๓ ซด

๔. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณา
๔.๑ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑  และเขต ๒ จะดำเนนิการ 

พจิารณาคดัเลอืกบคุคล ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๙ ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๔๖๐ และ 
ป ระเม นิ ค วาม ร ู ้ ความ ส าม ารถและความ เห ม าะส ม ข องบ คุ คล  ต าม ราย ล ะ เอ ยี ด  ตวัซ ีว้ ดัภารป ระเมนิ  
ทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ กำหนด

๔.๒ การพจิารณาแตง่ตัง้ ผู้ท่ีใด้คะแบบรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพจิารณา หากคะแนนรวม 
เทา่กบัใทผ้ ูไ้ดร้บัคะแนนวลิยัทศ้นแ์ละแนวทางการพฒันางาบทีส่งูกวา่เปน็ผูใ้ดร้บัการพจิารณา หากคะแนน 
เทา่กนัอกีใหพ้จิารณาจดัสำตบัอาวโุสตามหลกัราซการ

๔.๓ ต ัง้น ี ้หากมดิำสัง่รบัโอบแลวั ตอังรายงานตวัเพีอ่ปฏบิตัหนา้ที ่ ณ สำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษาประถมศกึษาทีร่บัโอน ภายใน ๔๔ วนั นบัแตว่นัทีอ่อกดำสัง่รบัโอน หากพนักำหนดระยะเวลาตงักลา่ว 
ผู้มิอำนาจส่ังรับโอนอาจดำเนนิการเพีอ่ยกเลิกการรับโอนก็ได้

๖ . เกณฑก์ารตดัสนิ
๖ .๑ จะแตง่ตัง้ผูI้ดร้บัการพจิารณาของแตล่ะตำแหนง่ตามจำนวนตำแหนง่วา่งทีร่ะบใุบประกาศ 

ครัง้นีเ้ทา่นัน้ หากตรวจพบภายหลงัวา่ผูI้ดร้บัพจิารณาตามประกาศนีเ้ปน็ผูม้คิณุสมบตัตา่งไปจากที ่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ กำหนด จะไมพ่จิารณาแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่หรอืหากมดิำสัง่ 
แตง่ตัง้แลว้ จะยกเลกิดำสัง่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่แลว้แตก่รณ ีโดยจะเรยืกรอังสทิธใิดๆ ใบภายหลงัมไิด้

๖.๒ การพจิารณาคดัเสอืกครัง้นี ้เปน็การคดัเสอืกเฉพาะคราว จะไม่มิการฃ้ึนบ้ญซ่ใวัแต่อย่างใด
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัที ่3 0  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายไสว สารีบท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

ปฏบิตั,ัหนา้ทีแ่ทน ประซานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้
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แบบคำขอโอนพนกังาบสว่นฟอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่ 
มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราขการครแูละบคุลากรหางการสกิษา 

ตำแหนง่บคุลากรหางการสกิษาอีน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เขยีนที.่..................................

วบัที่........ เดอืน............................. พ.ศ............................

เรือ่ง ขอโอนมาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เรยีน ...............................................................................—

ดว้ย ขา้พเจา้(นาย/บาง/บางสาว/ชัน้ยศ)............................................................................ อายุ
เกดิวบัที่..........เดอืน...........................พ.ศ........................... เลขประจำตวัประซาซบ...............................
ปจึจนุบัเปน็ขา้ราชการ/พนกังาบสว่นฟอ้งถิน่............................................................ตำแหนง่.................
ระดบั/ชัน้/วทิยฐานะ.............. .................รบัเงนิเดอืน ระดบั/ชัน้........... ................- ...อตัรา/ชัน้ ............
สงักดัแผนก/กล,ุม/กอง/สำนกั................................................................ กรม.............................................
กระทรวง.......................................... ตัง้อยูท่ี.่..........................................หมูท่ี.่................ถนน..................
ตำบล/แซวง.................................อำเภอ/เซต...............................วงัvtวดั.......................... รหัสไปรษเนย
โทรศพัท.์....................... .โทรศพัทเ์คลือ่นที่............................ .โทรสาร......................e-m ail.................. .

ปจีจนุบัอยูน่าันเลขที่................... หมูท่ี่....... ......ถนน................................ตำบล/แขวง..............
อำเภอ/เขต............................วงัหวดั............................รหสัไปรษณย์ี........................โทรศัพทน์าับ.........
โทรศพัทเ์คลือ่นที่_________ ______ .โทรสาร................. ............ e-m ail ................................ ........................
มคีวามสมครใจขอโอนมาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทาง
การศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหนง่.............................................กล’ม/สถานศกึษา.................................
สงักดัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกวั เข ต ...............

ขา้พ เจา้ขอเรยีบวา่
๑. ขา้พเจา้มคีณุสมบต้ทิัว๋ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชนญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ. ๒£๔๗
๒. เริม่เขา้รบัราชการ เปน็ขา้ราชการ..................................... เมือ่วนัที.่.......เดอืน....................พ-ศ..........

ตำแหนง่.............................................ระดบั/ชัน้............................. .....สังกัด,
สว่นราชการ................................................. ................. กระทรวง................

. ป ี

.บาท

รูปถ่ายฺ ๑ น้ิว 
ถ่ายไว,เน่กํน ๖ 1ดือบ

/ ๓. วินัย...



๓. วนิยั/คดคีวาม
( ) เคยถกูลงโทษทางวนิยั -
( ) อยใูบระหวา่งถกูดำเนบิการทางวนิยั
( ) อยูใ่บระหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา
( ) อยูใ่บระหวา่งถกูดำเนนิคดลีม้ละลาย

๔. เหตผุลการขอโอน.................................................. .

( ) โมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั
C ) ไมอ่ยูใ่บระหวา่งถกูดำเนนิการทางวนิยั 
( ) ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา
( ) ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิคดลีม้ละลาย

๕. ประวติการศกึษา (ใหร้ะบคุณุวฒทิกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัประกาศนยีนตัรวซิาชพี (ปวซ.หรอืเทยีบเทา่
ข้ึนไป)
ที ่ คณุวฒุิ สาซา/วซิาเอก สกานบัการศกึษา

๖. ประวติกิารรบัราชการ (ระบเุซพาะทีม่กีารเปลีย่นตำแหนง่/ระดบั หรอืเปลีย่นหนว่ยงาน)
ที ่ วัน เดอืน นิ ตำแหนง่/ระดบั ลงักดั หมายเหตุ

สำหรบัตำแหนง่ประเภทวขิาการใหร้ะบวุา่บรรจแุละแตง่ตัง้โดยวธิใีด พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

/ ๗. ผลงาน...
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๗. ผลงานหรอืผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา และผลงานอืน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิคษที ่
เปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตีงิานในตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทีป่ระสงคจ์ะขอโอน 
(ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณา)

๗.๑ ผลงาบหรอืผลการปฏบิตงิาบทีผ่า่นมา (ยอนหลงั ๒ ป)ี

๗.๒ ผลงานทีเ่คยเสนอเพือ่เลือ่นตำแหนง่/วทฐานะ (ถา้ม)ี

๗.๑ ผลงานอืบ่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิต้งิาน

๘. ปจีจบุนัขา้พเจา้ไดร้บัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน/วทิยฐานะ เดอืนละ................ ........... .....บาท
เมือ่ไดโ้อนมาดำรงตำแหนง่ใด ขา้พเจา้ยบิยอมทีจ่ะรบัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทบ ตามทีก่ำหนดสำหรบั 
ตำแหนง่นัน้

๙ . เอ กส ารห ลกัฐาน ตา่ง  ๆ ท ีส่ ง่ เพ ือ่ป ระก อบ ก ารพ จิารณ าโด ยม ผี ูร้ บั รองส ำเน าต าม ระเบ ยีบ  
สำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ ดงันี้

( ) ๙.๑ สำเนาปรญิญาบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา 
( ) ๙.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript)
( ) ๙.๓ สำเนาทะเบยีนประวต่ขิา้ราชการ (ก.พ.๗) ทีม่รีายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ ์

ตัง้แตว่บัทีเ่ริม่รบัราชการจนถงึบจีจบุนั
( ) ๙.๔ หนงัสอืยนิยอมใหโ้อบของผูม้อีา็นาจลงับรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่นราชการ 

หรอืหนว่ยงานลงัลดัเดมิ ซึง่ระบวัุน เดอืน ปีท่ีให้โอบ 
( ) ๙.๕ หนงัสอืยนิยอมการรบัเงนิเดอืนทีต่ากวา่เดมิ (ถา้ม)ี
( ) ๘.๖ สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงผลงานหรอืผลการปฏบิตีงิาน

/( ) ๙.๗...
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c ) ๘.๗ สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงืความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยชน ์
ตอ่การปฏบิต้งานในตำแหนง่ทีจ่ะขอโอบ

( ) ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหนง่ทีผู่ฃ้อโอนตำรงตำแหนง่อยูป่จ็จบุนัใบสว่นราชการ 
หรอืหนว่ยงานลงักดเดมิ

( ) ๙ .๙ สำเนาเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หนงัสอืสำลญัการเปลีย่นซือ่ตวั ซ่ือสกุล 
โบสำคญัการสมรส เปน็ตนั (ถา้ม)ี

( ) ๙ .๑๐ เอกสารหลกัฐานอืน่ทีผู่ฃ้อโอนเหบ็วา่เปน็ประโยชนI์นการพจิารณารชัโอน 
( ) ๘.๑๑ กรณบีรรจเุปน็ขา้ราชการใบตำแหนง่ประ๓ ทท่ีวไปA บสายงาบทีเ่ริม๋ตนัจากระตบั ๑

และระตบั ๒ตอ่มาไตเัปลีย่นประเภทตำแหนง่เปน็ประเภทวชาการใหสง่เอกสารหลกัฐาน 
การเปลีย่นประ๓ ทตำแหนง่

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานตามทีร่ะบแุละยีน่ฃอโอบไวน้ีถ้กูตอังตรงตามความเปน็ 
จรงิทกุประการ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนบัถอื

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

ตำแหนง่....................................................................

ตำรบัรองและความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา
ขอรบัรองวา่ขอ้ความตงักล,าวขา้งตนัเปน็ความจรงิและมคีวามเหบ็เพือ่ประกอบการพจิารณา ตงันี้

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

ตำแหนง่........................................................



ความเห็นของผู้ปังสับปัณขา (ระดับกอง/ลำปัก หรือเทียบเทา)'

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

ตำแหนง่.........................................................

ความเหน็ของผูป้งัดบัปญัขา (ระดบัสว่นราขการ)'

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

ตำแหนง่........................................................

หมายเหต ุ * ๑. ใหร้บัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานตามทีผู่ฃ้อโอนระบแุละวนัขอโอนถกูตอ้งตาม
ความเปน็จรงืทกุประการ พรอ้มทีง่รบัรองความประพฤต ิ ความรูแ้ละความสามารถในการ 
ปฎบิต่หินา้ทีร่าชการจองผูข้อโอนควยโดยผูร้บัรองตอ้งเปน็ผูป้งัดบัปญัขาใมต่ํา่กวา่ 
ผูอ้ำนวยการกอง/ลำปกั หรอืเทยีบเทา่ 

**๒. ใหร้ะบคุวามเหบ็วา่ ยบยอมหรือโมย่นยอมใหโ้อบ พรอ้มเหตผุล
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องคป์ระกอบการประเมนิ ตวขึว้ดั และคะแนนประเมนิ 
การโอนพนกงานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่ มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาดรา 38  ค.(2) คะแนนเคม็ 100 คะแนน 

(ตามหลกัเกณทหํบงัสอิลำนกงาน ก.ค.ศ. ที ่ศร 0206 .5 /ว  29 ลงวบัที ่ 28  กนัยายน 2560)

ท่ี องคป์ระกอบ/ตวชืว๊ดั คา่
คะแนน

กรอบการพจิารณา

1 ความรู้ (5) พจิารณาจากระดบัการศกึษาสงูสด ที ่ ก.ค.ค.รบัรอง
1) ปริญญาโทข้ึนไป 5 เพยีงระดบัเคยว แบบหลกัฐานประกอบการพจิารณา
2) ปรญิญาตรี 4
3) ตํา่กวา่ปรญิญาตรี 3

2 ความสามารถ ในการเปน็คณะกรรมการ (5) พจิารณาจาก คำสัง่ ประกาศ เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชญิ
คณะอนกุรรมการ คณะทำงาน วทิยากร ที1่ดรับัแตง่ตัง้ เปน็คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
ของหนว่ยงาบของรฐั คณะทำงาน วทิยากร ตา่งๆ
1) ระดบักรม/กระทรวง ข้ึนไป 5
2) ระดบัภาค 4
3) ระดบัจงัหวดัลงมา 3

3 การพฒันาตนเอง (5) พจิารณาจากการพฒันาตนเอง เชน่ ศกึษาดงูาบ อบรม
1) ไมน่อ้ยกวา่ 36 ช่ัวโมง 5 พฒันา ทีจ่ดัโดยหนว่ยงาบราชการ หรอืหนว่ยงานที่
2) ไมน่อ้ยกวา่ 24 ช่ัวโมง 4 ราชการรบัรอง ยอ้นหลงั 3 ป ีรวมปปีจิจบุนั น้บกีง
3) ไมน่อ้ยกวา่ 12 ช่ัวโมง 3 วบัสดุทา้ยของการรบัสมคัรแนบหลกัฐานประกอบ

การพจิารณา การพฒันาตนเอง 1 วนั คดิเปน็ 6 ช่ัวโมง
4 อายรุาชการ (5) พจิารณาจากระยะเวลารบัราชการตัง้แตว่นับรรจนุบัถงึ

1) 15 ป ีข้ึนไป 5 วบัสดุทา้ยของการรบัสมคัร แนบลำเนา ก.พ.? หรือ
2) 10 -  14 จ 4 ก.ค .ศ .!6
3) ตํา่กวา่ 10 ปลีงมา 3

5 ระยะเวลาไนการดำรงตำแหนง่ หรีอ (5) พจิารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่หรอื
เคยดำรงตำแหนง่ในตำแหนง่ทีข่อโอน เคยดำรงตำแหนง่ในตำแหนง่ทีฃ่อโอน แนบลำเนา
1) ระยะเวลา 10 ปีข้ึน,1ป 5 ก.พ. 7 หรอืลำเนา ก.ค.ศ.!6
2) ระยะเวลา 6 -  9 ปี 4
3) ระยะเวลา 5 ปลีงมา 3

6 การดำรงตำแหนง่ปจีจบุนั (5) พจิารณาจากลำเนา ก.พ. 7หรอื ก.ค.ศ. 16 /ลำเนาคำสัง่
1) ระดบัชำนาญการพเิศษ/อาวโุส 5
2) ระดบัขำบาญการ/ขำนาญงาน 4
3) ระดบัปฏบิตักิาร/ปฏบิต้งาน 3

/ 7. ผลงาบทีเ่กดฃีบ้กบัตนเอง...



- 2  -

ที่ องคป์ระกอบ/ตวัชีว้ดิ คา์
คะแนน

กรอบการพจิารณา

7 ผลงาบทีเ่กดกบัตบเอง (5) พจิารณาจากผลงานของบคุคล จากการไดรับัคดัเลอืก
1) ระดบักรม/กระทรวง ข้ึนไป 5 การประกวด แข่งขัน ทีป่รากฏชือ่ของผูข้อโอน จัดโดย
2) ระดบัภาค 4 หนว่ยงาบราชการ สงูสดุเพยีงระดบัเดยีว แนบหลกัฐาน
3) ระดบัจงัหวดิลงมา 3 ประกอบการพจิารณา

8 เหตุผลขอโอบ (5) พจิารณาจากเหตผุลการขอโอน แนบสำเนาทะเบยีน
1) อยูร่วมกบัคูส่มรส/ดแูลบดิามารดา 5 สมรส/สำเนาทะเบยีนบา้น/หสกัฐานประกอบการ
2) กลบัภมูลำเนา 4 พจิารณา
3) อ่ืน ๆ 3

9 วนิยัและการรกัษาวนิยั (5) พจิารณาจากสำเนา ก.พ.7หรือ ก.ค.ศ. 16 /สำเนาคำสัง่
1) ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั 5
2) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 4

ลา้งมลทนิแลว้
3) เคยถกูลงโทษทางวนิยัและ 3

ยังไมล่า้งมลทนิ
10 บำเหนจ็ความชอบในรอบ 3 ปทีีผ่า่นมา (10) พจิารณาจากสำเนา ก.1พ.?/แบบ ก.ค.ศ. 16/ผลการ

ระดบัดเีดน่ ประเมนิเพีอ่พจิารณาเลือ่นเงนิเดอีน ย้อนหลงัไมเ่กนิ
1) 6 ค?ง 10 6 คร้ัง
2) 5 คร้ัง 9
3) 4 ครัง้ 8
4) 3 คร้ัง 7

11 ผลการปฏบิต้งิาน (ผลงานทีเ่ปน็ผลการ (30) พจิารณาจากผลการดำเนนิงานทีผ่า่นมาโดยไหน้ำเสนอ
ดำเนนิงาบทีผ่า่นมา) ใบรปูของการสรปุและวเิคราะหถ้งึผลทีเ่กดิขึน้ หรือ

ประโยชนท์ีเ่กดิจากผลงานนิน้ ทีเ่ปน็ประโยชนด์อ่
หนว่ยงาน สามารถนำไปเสรมิยทุธศาสตรข์อง
หนว่ยงาบไดโัดยจดัทำผลงานยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 ปี
พรอ้มระบสุดัสว่นชองผลงานตนเองปฎบิต้ ิ และรายชือ่
ผูร้ว่มจดัทำผลงาบ (ลา้ม)ี จำนวนอยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง (ช้ิน)

/12ว ิส ัยทัศน์...
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ที ่ องคป์ระกอบ/ดวัขีว้ดั คา่
คะนบน

กรอบการพจิารณา

12 วสิยัทศันแ์ละแนวทางการพฒันางาบ (15) ใหเ้ชยบวสิยัทศันแ์ละแนวทางการพฒันางาน 
ใบตำแหนง่ขอโอน ใมเ่กนิ 2  หนาักระดาษเอ 4

หมายเหต ุ ะ ใหผู้ข้อโอนรบัรองสำเนาถกูตอ้งเอกสารประกอบการพจิารณาทกุฉบบ
1. ผูใ้ดร้บัคะแนนรวมสงูสดุเปน็ผูไ้ตรั้บการพจิารณารับโอน หากคะแนบรวมเทา่กนัใหผู้I้ตร้บัคะแนน 

วสิยัทศันแ์ละแนวทางการพฒันางาบทีส่งูกวา่เรบผู!้ตร้บัการพจิารณารบัโอน หากคะแนนเทา่กนัรกใหพ้จิารณา 
จดัลำดบัอาวโุส ดงันี้

1.1 ผูท้ ีม่ริะดบั/วทิยฐานะ สงูกวา่ ถอืวา่ผูบ้ัน้อาวโุสกวา่
1.2 ถาเปน็ผูท้ ีม่รีะดบั/วทิยฐานะ เทา่กนั ผูท้ ี!่ตร้บัการเลือ่นระดบั/วทิยฐานะ บัน้กอ่น ถอืว่าผูบ้ัน้

อาวุโสกว่า
1.3 ถา้เปน็ผูท้ี!่ตร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ลือ่นระดบั/วทิยฐานะ พรอ้มกนั ผูท้ ี!่ตร้บัเงนิเดอืนมากกวา่ ถอืวา่

อาวุโสกว่า
1.4 ถา้เปน็ผูท้ ี!่ตร้บัเงนิเดอืนเทา่กบั ผูท้ ีม่อิายรุาชการมากกวา่ ถอืผูบ้ัน้อาวุโสกวา่
1.5 ถา้เปน็ผูท้ ีม่อีายรุาชการเทา่กนั ผูท้ี!่ตร้บัเครือ่งราชอสิวยิาภรณ!นชัน้สงูกวา่ ถอืวา่อาวโุสกวา่
1.6 ถ้าเปน็ผู้ที!่ต้รับเคร่ืองราชอิสวิยาภรณ!นช้ันเดียวกัน ผู้ท่ี!ต้รับเคร่ืองราชอิสวิยาภรณ!นช้ันบ้ันก่อน 

ถือว่าอาวุโสกว่า
1.7 ถา้เปน็ผูท้ ี!่ตร้บัเครือ่งราชอสิวยิาภรณ!นชับ้เดยีวกบัพรอ้มกนั ผูท้ ีม่อิายมุากกวา่ ถอืวา่อาวโุสกวา่

2. กรณรีบัโอบใหด้าีรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการขึน้ไป จะพจิารณาประเมนิบคุคลและ 
ผลงาน ตามหสกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนงัสอืสำนกังาบ ก.พ. ที ่บร 1006/ว 10 ลงวันที ่ 15 
กนัยายน 2548 ตว้ย


