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ประกาคคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง รับสมัครเปลีย่ นตำแหน่ง ยาย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒
ดัวย คณะกรรมการศึกษาธิการจัง,หวัดสระแก้วในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒£๖๓ เมึอ๋ -วันที่ ๑๖
พฤคจิกายน ๒£๖๓ มมติอบุมตั ใิ ห้ประกาศตำแหน่งว่างรับสมัครเปลีย่ นตำแหน่ง ย้า ย โอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
และเขต ๒
อาศัยอำนาจตามความโบมาตรา ๑๙(๔) มาตรา £๗ และมาตรา £๙ ประกอบกับมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒£๔๗ และแก้1ฃเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒ ££๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค-ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๕/'1 ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒££๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศร ๐๒ ๐๖.๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒££๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศร ๐๒๐๖.(ะ/ว ๓๐
ลงวันที่ ๒๘ กัน ยายน ๒£๖๐ หนังสือสำนักงาบ ก.พ. ที่ บร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวับที่ ๑๔ กันยายน ๒£๔๘ และตำสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒ £๖๐ สัง่ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒£๖๐ จิงประกาศรับสมัครบุคคล
เพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง ย้า ย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงาบเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ ดังบี้
“การเปลีย่ นตำแหน่ง” หมายถึง การแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาพ.ศ.๒£๔๗ ทีม่ ใึ ช,บุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในสังกัดสํวนราชการ ■
เดียวกัน
“การย้า ย” หมายถึง การแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตามพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒£๔๗ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งที!่ ม่สงู กว่าเดิม ในหน่วยงานการศึกษาทีส่ งั กัดส่วนราชการเดียวกัน
“การโอบ” หมายถึง การบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญ ญัติ
ระเบีย บข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาพ.ศ.๒£๔๗ สังกัดส่วนราชการอืน่ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทเติมและระดับตำแหน่งที!่ ม่สงู กว่าเดิม
/« . ตำแหน่งที่ไ ข ้. ..

๑. ตำแหน่งทีใ่ ข้ตำเนินการรับสมัครเปลีย่ นตำแหน่ง/รับย้าย/ รับโอบ
ตำแหน่ง

เงินเดือน

ลังกัด

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
๑ นักวิชาการเงินและบัญชี อ ๘ ชำนาญการพิเศษ

๖๙1๐๔๐ สพป.สระแก้ว เขต ๑

๒ นักทรัพยากรบุคคล

อ ๑๙ ชำนาญการพิเศษ

๔๓,๘๓๐ สพป.สระแก้ว เขต ๑

๓ นักทรัพยากรบุคคล

อ ๒๔ ปฎิบตั กิ าร/ชำนาญการ ๔๘,๓๙๐ สหป.สระแก้ว เขต ๒

๔ นักวิชาการศึกษา

อ ๓๘ ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ ๒๐,๘๙๐ สพป.สระแก้ว เขต ๒

๔ นักวิชาการศึกษา

3 ๓๙ ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ ๑๔,๔๓๐ สพป.สระแก้ว เขต ๒

ที่

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง /ย้า ย/ โอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ มีคณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญ้ตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗นละมีคณ
ุ สมบีตติ รงตามคุณสมบีตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๖
๒.๒ไต้รบั เงินเดือนพากว่าขัน้ ตํา๋ ฃองตำแหน่งประเภทสายง าน และระดับตำแหน่งทีจ่ ะแต่งตัง้
๒.๓ไม่อยูร่ ะหวางทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ หรือเตรียมความพรัอมและพัฒนาอย่างเข้ม
๒.๔ไม,อยูร่ ะหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินยั หรือถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๔ไม่อยูร่ ะหว่างถูกตำเนินคดือาญาเวันแต่ความผิดที1่ ต้กระทำโดยประมาทห่รอี ความผิดลหุโทษ
๒.๖ ไม่อยูร่ ะหว่างถูกตำเนินคดืลม้ ละลาย
สำหรับผูข้ อโอน ต้องไต้รบั ความรนยอมไหโอนจากผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาบต้นสังกัดเดืมด้วย
๓. วัน เวลา และสถานที่ยึ๋นคำร้องขอย้าย หรือขอเปลี่ยนตำแหน่ง

๓.๑ สมัครด้วยตนเอง ผูป้ ระสงค์จะยึน่ แบบคำร้องขอเปลีย่ นตำแหน่ง ขอย้ายหรือขอโอน
ตามแบบคำขอ (เอกสารหมายเลข ๑) พร้อมเอกสารประกอบการประเมินด้วยตนเองและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ณ
กลุม่ บริหารงาบบุคล สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีป่ ระสงค์จะสมัครไปตำรงตำแหน่ง โบระหว่างวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ในวันและเวลาราชการ หากพันกำหนดบีจ้ ะไม่รบั การพิจารณา
๓.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผูส้ มัครต้องตำเนิบการ ดังบี้
๓.๒.๑ กรอกข้อความไนแบบคำขอให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมตดรูปถ่าย ขนาด ๑x๑.๔ นิว้
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปีดรับสมัคร)
๓.๒.๒ส่งแบบคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการประเมินและเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้อง ทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีป่ ระสงค์จะสมัครไปตำรงตำแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓โดยถึอวันทีท่ ท่ี ำการไปรษณียต์ น้ ทางประพับตรารับจดหมายของ
ผูส้ มัครภายในวับปีดรับสมัคร ดือ ๔ธันวาคม ๒๔๖๓ เอกสารการสมัครทีส่ ง่ ภายหลังวันปีครับสมัคร จะไมใต้รบั
การพิจารณา
/๔. หลักฐาน...

-๓๔. หลัก ฐานและเอกสารประกอบการจอย้าย หรีอขอเปลีย่ นตำแหน่ง หรือขอโอน
ผูส้ มัครต้องกรอกข้อความในแบบคำร้องให้ครบถ้วนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน ตังนี้
๔.๑ สำเนาปรืญ ญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการสำเร็จการศึกษา
๔.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการคึก,ษา (Transcript)
๔.๓ สำเนาทะเบียนประวิตขิ า้ ราชการ (ก.พ.๗)หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์ ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ รับราชการจนถงบีจจุบนั (รับรองความถูกต้องโดยเจัาหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ)
๔.๔ สำเนาเอกสารหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำเนาบัตรประซาซน สำเนาทะเบียนน้าน
หนังสือสำคัญการเปลีย่ นซือ่ ตัว ซือ่ สกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
๔.๔ กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประ๓ททัว่ ไป/ในสายงานทีเ่ ริม่ ต้นจากระตับ ๑ และ ๒
ต่อมาไต้เปลีย่ นประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการให้สง่ เอกสารหลักฐานการเปลีย่ นประเภทตำแหน่ง
๔.๖ เอกสารและหลักฐานประกอบการพจารณาตามองคํประกอบการประเมินตัวซีว้ ดั ตาม
ประกาศตัวซีว้ ดั ใบการเปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย และการโอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ในสำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ จำนวน ๓ ขุด โดยจัดทำเป็น รูปเล่ม
แยกกับเอกสารประกอบอืน่ ๆ รายละเอียดองคํประกอบ ตัวชีว้ ดั ๆ (เอกสารหมายเลข ๒)
๔๗ สำหรับผูข้ อเปลีย่ นตำแหน่ง ขอย้าย และขอโอนต่างกลุม่ ตำแหน่ง โปแต่งตัง้ ให้ตำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการระตับชำนาญการชีบ้ ไปจะพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตามหนังสือสำนักงาน fin.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.(ะ/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๔๒ ซืง่ กำหนดให้นา่ หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่ ก.พ.กำหนดมาใช้โดยอนุโลม โดยให้สง่ แบบประเมินบุคคลและผลงาบ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารใบหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ บร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวับที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๔๘ จำนวน ๓ ขุด
๔. หลัก เกณฑ์แ ละวิธ กี ารพิจ ารณา
๔.๑ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารคึกษาประถมคึกษาสระแก้ว เขต ๑และเขต ๒ จะดำเมิน การ
พิจารณาคัดเสือกบุคคล ตามหนังสือสำนักงาบ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๓๐ ลงวันที, ๒๘ กับ ยายน ๒๔๖๐
และประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคล ตามรายละเอีย ด ตัวชีว้ ดั การประเมิน
ทีค่ ณะกรรมการคึกษาธีการจังหวัดสระแก้ว กำหนด (เอกสารหมายเลข ๒)
๔๒ ผูไ้ ต้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ต้องใต้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผูI้ ต้รบั การพิจารณา หากคะแนน
รวมเท่ากันให้ผ!ู้ ต้รบั คะแบบวิสยั ทัศฟ้นการทัฒ บางานทีส่ งู กว่าเป็นผู!้ ต้รบั การพิจารณา หากคะแนนเท่ากันอีก
ให้พจิ ารณาจัดสำตับอาวโสดามหลักราชการ ดามองคํประกอบการประเมินตัวชีว้ ดั ในการเปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตัง้
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ คณะกรรมการศึกษาธีการจังหวัดสระแก้ว
กำหนด
๔๓ การพิจารณารับโอน จะตำเมินการภายหลังการย้ายหรือการเปลีย่ นตำแหน่งเสร็จสิน้ แล้ว
ทัง่ นี้ หากเป็นผู!้ ตัรบั คำสัง่ รับโอน ต้องรายงาบตัวเพีอ่ ปฏินต้ หิ น้าที่ ณ สำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ทีร่ บั โอน ภายใน ๔๔ วับ นับแต่วนั ทีอ่ อกคำสัง่ รับโอน หากทับกำหนดระยะเวลาตังกล่าว ผูม้ อี ำนาจรับโอน
อาจดำเมินการเพีอ่ ยกเลิกการรับโอนก็ไต้

/ ๖. เกณฑ์การตัดสิน .,.

๖. เกณฟ้ก ารตัด สิน
๖.๑ จะแต่งตัง้ ผูI้ ตัรบั การพิจารณา ตามจำนวนต่าแหน่งว่างทีร่ ะบุในประกาศครัง้ นีเ้ ท่านัน้
หากตรวจพบภายหลังว่าผู!้ ด้รบั พิจารณาตามประกาศนีเ้ ป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบ้ตติ า่ งไปจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
คณะกรรมการศึกษาธการจังหรัดสระแก้วกำหนด จะไม่พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งหรีอหากมีคำสัง่ แต่งตัง้
แล้ว จะยกเลิกคำสัง่ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ใบภายหลังมิได้
๖.๒ การพิจารณาคัดเลือกครัง้ นี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มกี ารขึน้ บัญซีโร้แต่อย่างใด
จึงประกาศให้ทราบโดยที'่ วก้บ
ประกาศ ณ รันที'่ \ ร (ๆ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒£๖๓

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบต้ หิ น้าทีแ่ ทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

เอกสารหมายเลข ๑

แบบคำขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งใฟ้คำรงคำแทปง
บุคลากรทางการสิก,บาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
เขียนที.่ ............................................................
วันที.่ ........... เดือ น............................พ.ศ.......................
เรือ่ ง ขอเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอน โปแต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการคึกบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
เรยน ............................... -.......................................— ......................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ขัน้ ยศ)...........................................................................อายุ................... ปี
๓ดวันที่.......... เดือ น................................พ.ศ......................เลขประจำดัวประชาชน..................................................
ปีจจุป นั เป็น ข้าราชการ.................................................................ตำแหน่ง ................................................................
ระดับ /วทยฐานะ............... ............... วับเงินเดือน ระดับ /ขัน้ __________________อตรา/ขัน้ ......................บาท
สังกัด /หน่วยงานการคึกบา/กอง/ลำนัก ............................................................. กรม...................................................
กระทรวง................................................. ตัง้ อยูท่ ่ี....................... หมู่................... ถนน...............................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด.........................รห้สไปรบณีย้...................
โทรศัพท์............................ไทรศัพท์เคลือ่ น'ท่ี................ .................โทรลาร................. e-m ail...................... ...........
ปีจจุปนั อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ...............ถนน..............................ตำบล/แจวง.......................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด................................รห้สไปรบณีย.้ ....................โทรดัพท์บา้ น......................
โทรศัพท์เคลือ่ นที่..............................................โทรสาร................................... e-m ail.................................................
มความสมัครใจขอเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอนไปแต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทาง๓ รศกบทีบ่ ตามมาตรา0๘ ค.(๒)
ตำแหน่ง............................................................... กลุม่ /สถานคึกบา................................................................................
สังกัดหน่วยการคึกบา/ส่วนราขการ................................................................................................................................
ข้า พเจ้าขอเรืย นว่า
1. ข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบ้ตที'่ วไปตามมาตรา ๓0 แหงพระราชปัญ ญ้ตริ ะเปียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการคึกบา พ.ศ.๒๕๔๗
2. เริม่ เข้าวับ ราชการ เป็น ข้าราชการ........................................เมือ่ วับที่.........เดือน................ พ.ศ
ตำแหน่ง................................................................ระดับ /ขัน้ ................................สังกัด............... ................................
ส่วนราชการ................................................................กระทรวง.™.................................................;..............................
3. วิน ยั /คดีค วาม
( ) เคยถูกลงโทบทางวินยั
( ) โม่เคยถูกลงโทบทางวินยั
( ) อยูใ่ บระหว่างถูกตำเนินการทางวินยั
( ) โมอยูใ่ บระหว่างถูกตำเนินการทาฑินยั
( ) อยูใ่ นระหว่างถูกตำเนินคดีอาญา
( ) ใม่อยูใ่ บระหว่างถูกตำเนินคดีอาญา
( ) อยูใ่ นระหว่างถูกตำเนิบคดืสมั ละลาย ( ) โม่อยูใ่ นระหว่างถูกตำเนินคดีสมั ละลาย
/ ๑.เหตุผล...

- t e -

๑ .

เหตุผลการขอเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอบ

๒. ประวิตกิ ารศึกษา (โห้ระบุคณ
ุ วุฒทิ กุ ระดับ ตงนต,ระดับประกาศนียบัตรวิฃาขีพ (ปวซ.) หรือ
เทียบเท่าซีบ้ ไป)
ที่

คุณวุฒิ

สาซา/วิซาเอก

สถาบันการศึกษา

๑
๒
๓
๔

๓. ประวิตการรับราชการ (ระบุเฉพาะทีม่ กี ารเปลีย่ นตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลีย่ นหน่วยงาน)
ที่

วัน เดือน

จ

ตำแหน่ง/ระดับ

ลังกัด

หมายเหตุ

๑
b
๓
๔
สำหรับ ตำแหน่งประ๓ ทวิช าการให้ระบุวา่ บรรจุน ละแต่งดัง้ โดยวิธใี ด พร้อมเอกสารหลัก ฐาน
๗. ผลงาบหรือผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา และผลงานอืน่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความรูค้ วามสามารถพเศษ
ทีเ่ ป็นประโยซน่ตอ่ การปฏิบตั งิ านในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(b) ทีป่ ระสงค์จะ
ขอย้าย/โอบ (โห้แบบเอกสารหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณา)
๗.๑ ผลงาบหรือผลการปฏิบตั งิ าบทีผ่ า่ นมา (ย้อนหลัง ๖ ปี)
๗.๒ ผลงานทีเ่ คยเสนอเพือ่ เลือ่ นตำแหน่ง/วิท ยฐานะ (ถ้ามี)

๗.๓ ผลงานอืบ่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความรูค้ วามสามารถพิเศษทีเ่ ป็นประโยซน่ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
/ ๘. ป็จจุบนั ...

-๓ ๘. บีจจุบ นั ข้าพเจ้าได้รบั เงิน ประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิท ยฐานะ เดือ นละ........................ บาท
เมือ่ ได้เปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอบมาตำรงตำแหน่งใด ข้าพเจ้ายิน ยอมทีจ่ ะรับ เงิน ประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทบ
ตามทีก่ ำหนดสำหรับตำแหน่งบัน้
๙. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีส่ ง่ เพือ่ ประกอบการพิจารณา โดยมีผรู บั รองสำเนาตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงาบสารบรรณ ด้งบี้
o ๙.๑ สำเนาปริญ ญาบัตร หรีอเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการสำเร็จการศึกษา
o ๙.๒ สำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
o ๘.๓ สำเนาทะเบียนประว้ตขิ า้ ราชการ (ก.พ. ๗) ทีม่ รี ายละเอียดครบด้วนสมบูรณ์ ตัง้ แต่วนั ที่
เริม่ รับราชการจบด้งบีจจุบนั
o ๙ .๔ หนังสือยินยอมให็โอนของผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ลังลัดเดิม ซึง่ ระบุวบั เดือน ปีท!่ี หโอบ
o ๘ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนทีต่ า่ํ กว่าเดิม (ด้ามี)
o ๙.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงผลงาบหรือผลการปฎบีตงาบ
o ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงด้งความรูค้ วามสามารทพิเศษทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบตี งาบในตำแหน่งทีจ่ ะขอโอน
o ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งทีผ่ ชู้ อโอนตำแหน่งอยูบ่ จี จุบนั ใบส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ลังลัดเดิม
o ๙.๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น หนังสือสำคัญการเปลีย่ นขือ่ ตัว ขือ่ สกุล
ใบสำคัญการสมรส เป็นด้น (ด้ามี)
o ๙ .๑ 0 เอกสารหลักฐานอืบ่ ทีผ่ ชู้ อเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอบเห็บว่าเป็นประโยชน์โบการพิจารณา
รับย้าย/รับโอน
o ๘.๑๑ กรณีบรรจุเป็นข้าราชการใบตำแหน่งประเภททัว่ ไปA นสายงาบทีเ่ ริม่ ด้นจากระดับ ๑ และ
๒ ต่อมาได้เปลีย่ นประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการใหส่งเอกสารหลักฐานการเปลีย่ นประเภทตำแหน่ง
.๕

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามทีร่ ะบุและยีบ่ ฃอเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอนไวับ้ี
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงขือ่ )...........................................

(........ ....................... ......... —

)

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

/ค ำ ร บ
ั ร อ ง .. .

-๔ คำรับ รองและความเฟ้น ของผูบ้ งั คับ บัญ ชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็น ความจริงและมีความเฟ้น เพือ่ ประกอบการพิจารถภดังบี้

(ลงชือ่ )...........................................ผูบ้ งั คับบัญซาชัน้ ต้น
ตำแหน่ง........................................
ความเฟ้น ของผูบ้ งั คับ บัญ ชา (ระดับกอง/ส์าบัก หรือเทียบเท่า)*

(ลงชือ่ )..........................................ผูบ้ งั คับบัญชา
(... ................

..ร

ตำแหน่ง........................................
ความเฟ้น ของผูบ้ งั คับ บัญ ชา (ระดับส่วนราชการ)**

(ลงชือ่ )...........................................
(.. ......... ............)

ตำแหน่ง.......................................
หมายเหดุ * ๑. ใหรับรองว่า ข้อความและเอกสารหดักฐานตามทีผ่ ขู้ อโอบระบุและยืน่ ขอเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/
โอน ถูกต้องตรงดามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทัง้ รับรองความประพฤติ ความรูแ้ ละความสามารถ
ใบการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าขการของผูฃ้ อโอบดัวย โดยผูร้ บั รองต้องเป็นผูบ้ งั คับบัญ ชาไม่ตา่ํ กว่าผูอ้ ำนวยการกอง/
สำนักหรือเทียบเท่า
** ๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไมยนยอมให้เปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอบ พร้อมเหตุผล (ผูม้ ี
อำนาจสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ )

เอกสารหมายเลข 2
องค์ประกอบการประเมิน ตัวขีว้ ด แบบประเมินนละคะแนนประเมิน
การเปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย และการโอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตัง้ เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำมักงาบ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 ลับ ยายน 2560)
ที่

องค์ป ระกอบ/ตัวขีว้ คั

1

ความรู้
1) ปริญญาโทขึน้ ไป
2) ปริญญาตรี
3) ตํา่ กว่าปริญ ญาตรี
ความสามารถ ในการเป็นคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน วิท ยากร
ของหน่วยงานของรัฐ
1) ระตับกรม/กระทรวง ขึน้ ไป
2) ระตัน ภาค
3) ระตับจังหวัดลงมา
การพัฒ นาตบเอง
1) ไม,นัอยกว่า 36 ชัว่ โมง
2) ไม่'นอยกว่า 24 ชัว่ โมง
3) ไมบอยกว่า 12 ชัว่ โมง

2

3

4

5

6

อายุราชการ
1) 15 ปี ขึน้ ไป
2) 10 - 14 จ
3) ตัา๋ กว่า 10 ปีลงมา
ระยะเวลาไนการตำรงตำแหน่ง หรือเคย
ตำรงตำแหน่งใบตำแหน่งทีข่ อเปลีย่ น
ตำแหน่ง ย้า ย โอบ
1) ระยะเวลา 10 จขึน้ ไป
2) ระยะเวลา 6 - 9 ปี
3) ระยะเวลา 5 ปีลงมา
การตำรงตำแหน่งปิจจุมนั
1) ตำรงตำแหน่งเดียวลับลับตำแหน่ง
ทีเ่ ปลีย่ นตำแหน่ง รับ ย้าย รับโอบ

ค่า
กรอบการพิจ ารณา
คะนบน
(5) พิจารณาจากระตับ การศึกษาสูงสุด ที่ ก.ค.ท.รับรอง
5
เทียงระตัน เดียว แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
4
3
(5) พิจ ารณาจาก ตำสง ประกาศ เกียรติ'บตั ร หนังสือเชิญ
ที!่ ดรับแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทำงาน วิท ยากร ต่างๆ
5
4
3
(5) พิจารณาจากการพัฒ นาตบเอง เช่น ศึกษาดูงาน อบรม
5
พัฒ นา ทีจ่ ดั โดยหน่วยงาบราชการ หรือหน่วยงานที่
4
ราชการรับรอง ย้อนหลัง 3 ปี รวมปีปจี จุมบั นับถึง
3
วับสุดทายของการรับสมัครแนบหลักฐานประกอบ
การพิจารณา การพัฒ นาตนเอง 1 วัน ดีดเป็น 6 ชัว่ โมง
(5) พิจารณาจากระยะเวลารับ ราชการตัง้ แต่วบั บรรจุน บั ถึง
5
วันสุดทายของการรับสมัคร แบบสำเนา ก.พ.?
4
หรือ ก.ค.ศ.!6
3
(5) พิจารณาจากระยะเวลาโบการตำรงตำแหน่งหรือเคยตำรง
ตำแหน่งไนตำแหน่งทีข่ อโอน แบบสำเนา ก.พ. 7 หรือ
สำเนา ก.ค.ศ.16
5
4
3
'
(5) พิจารณาจากการตำรงตำแหน่งปีจจุบ นั และการตำรง
5
ตำแหน่งตามที,ส่วนราชการไตัจดั กลุ,มไวั ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27
สิงหาคม 2552
/ 6 2). ตำรงตำแหน่ง...

-2 ที่

องค์ป ระกอบ/ตัวชีว้ คั

6 2) ดำรงตำแหน่งทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ตำแหน่ง
{ต,อ) เดียวกันกับตำแหน่งทีเ่ ปลีย่ นตำแหน่ง
รับ ยาย รับโอน
3) ดำรงตำแหน่งต่างกลุม่ ตำแหน่ง
ทีเ่ ปลีย่ นตำแหน่ง รับ ย้าย รับโอน
7 ผลงานทีเ่ กิดกับตบเอง
1) ระตับกรม/กระทรวง ขึน้ ไป
2) ระตับภาค
3) ระตับจังหวัดลงมา
8 เหตุผลการเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอน
1) อยูร่ วมกับคูส่ มรส/ดูแลนิดามารดา
2) กตับภูมลิ ำเนา
3) อืน่ ๆ
9
วินยั และการรักษาวิน ยั
1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
2) เคยถูกลงโทษทางวินยั และ
ลางมลทึบแล้ว
3) เคยถูกลงโทษทางวินยั และ
ยังไม่ลา้ งมลทิน

ค่า
คะแนน
4

กรอบการพิจ ารณา

3
(5)
5
4
3
(5)
5
4
3
(5)
5
4

พิจารณาจากผลงานของบุคคล จากการได้รบั คัดเลือก
การประกวด แข่งขับ ทีป่ รากฏขือ่ ของผูข้ อโอน จัดโดย
หน่วยงานราขการ สูงสุดเพียงระตับเดียว แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
พิจารณาจากเหตุผลการเปลีย่ นตำแหน่ง/ย้าย/โอน
แบบสำเนาทะเบียนสมรส/ลำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
พิจ ารณาจากสำเนา ก.พ.?หรือ ก.ค.ศ. 16

3

10

ผลการปฎิบด้ งิ าน (ผลงานทีเ่ ป็นผลการ
ดำเนิน งาบทีผ่ า่ นมา)

(30)

พิจารณาจากผลการดำเนิน งานทีผ่ า่ นมา โดยให้นา่ เสนอ
ใบรูปของการสรุปและวิเคราะห้ลงื ผลทีเ่ กิดขึน้ หรือ
ประโยขน่ทเ่ี กิดจากผลงาบนัน้ ทีเ่ ป็นประโยซน่ตอ่
หน่วยงาน สามารถนำไปเสรืมยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานได้โดยจัดทำผลงาบย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
หรัอมระบุลดั ส่วนของผลงานตบเองปฎิบตและรายขือ่
ผูร้ ว่ มจัดทำผลงาน (ล้ามิ) จำนวนอย่างน้อย 2 เรือ่ ง

11

วิสยั ทศบและแนวทางการพัฒ นางาน

(25)

ให้เขียนวิลยั พัศน่และแนวทางการพัฒ นางาน ใน
ตำแหน่งขอเปลีย่ นตำแหน่ง ขอย้าย ขอโอบ ไม่เกิน 2
หบ้ากระดาษเอ 4

/หมายเหตุ...

-3หมายเหตุ ะ ให้ผฃู้ อย้าย ขอเปลีย่ นตำแหน่ง ขอโอน รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการพีจารณาทุกฉบับ
1. ผู!้ ต้รบั คะแบบรวมสูงสูดเป็นผู!้ ต้รบั การพิจารณาย้าย เปลีย่ นตำแหน่ง สํวบผูข้ อโอบจะพิจารณา
ภายหลังจากย้ายและเปลีย่ นตำแหน่งเสร็จสัน แล้ว หากคะแนนรวมเท่าลันให้ผ!ู้ ต้รบั คะแบบวิลยั ทัศน์และ
แนวทางการพิฌนางานที,สูงกว่าเป็นผู!้ ต้รบั การพิจารณารับโอบ หากคะแนนเท่าลันอีกให้พจิ ารณาจัดลำตับอาวุโส
ดังนี้
1.1 ผูท้ มี ระดับ/วิทยฐานะ สูงกว่า ถือว่าผูบ้ น้ั อาวุโสกว่า
1.2 ล้าเป็น ผูท้ ม่ี รี ะดับ /วิท ยฐานะ เท่าลับ ผูท้ !ี ต้รบั การเลือ่ นระดับ /วิท ยฐานะ บัน้ ก่อน ถือว่าผูบ้ น้ั
อาวุโสกว่า
1.3 ล้าเป็นผูท้ !ต้รบั แต่งตัง้ ให้เลือ่ นระดับ/วิทยฐานะ พร้อมลัน ผูท้ !ี ต้รบั เงิน เดือนมากกว่า ถือว่า
อาวุโสกว่า
1.4 ล้าเป็น ผูท้ !ี ต้รบั เงิน เดือนเท่าลัน ผูท้ ม่ี อี ายุราซการมากกว่า ถือผูบ้ น้ั อาวุโสกว่า
1.5 ล้าเป็น ผูท้ ม่ี อี ายุราชการเท่าลับ ผูท้ !ี ด้รบั เครือ่ งราขอิสริยาภรณ์ในชัน้ สูงกว่า ถือว่าอาวุโสกว่า
1.6 ล้าเป็นผูท้ เี ต้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในชัน้ เดียวลับ ผูท้ !ี ต้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์!บชัน้ บัน้ ก่อน ถือว่า
อาวุโสกว่า
1.7 ล้าเป็นผูท้ !ี ตัรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในชัน้ เดียวลันพรัอมลัน ผูท้ มี อายุม ากกว่า ถือว่าอาวุโสกว่า
2. กรณีการเปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย และการโอนต่างกลุม่ ตำแหน่งไปแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิช าการ ระดับชำนาญการขีบ้ ไป จะพิจารณาประเมิน บุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ตามหนังสือสำบักงาบ ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงรับที่ 15 ลัน ยายน 2548

