
 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ 
         แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
         ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

......................................... 

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี  
13 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ใช้ต าแหน่งว่างท่ีมีอัตราเงินเดือน และอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (4) มาตรา ๕7 และมาตรา ๕9 ประกอบกับมาตรา 2๙  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม  
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 หนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2548 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2556 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 29 ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  
ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้งส้ิน 2 อัตรา ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งว่างที่ประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 
ท่ี ต าแหน่ง/ระดับ ต าแหน่งเลขที ่ เงินเดือน หมายเหตุ 
1 นักทรัพยากรบุคคล  

ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
อ 20 36,380  

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

อ 33 34,850  
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  2. ในประกาศนี้ 
  “การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นท่ีมิใช่พนักงานวิสามัญ  และการโอนข้าราชการอื่นท่ีมิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และมิใช่
ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
  “พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น” หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
ท่ีก าหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบต าแหน่งฯ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 

  3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
  3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  3.2 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น  ท่ี ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
จากผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งท่ีจะขอโอนโดยเป็นการสอบแข่งขัน 
ท่ีเทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ก.พ . หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด แ ละ 
ต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับต าแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 
  3.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง  
ท่ีรับโอน 
  3.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  3.5 ไม่เคยกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวน 
ว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  3.6 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา  หรือไม่อยู่ร ะหว่างถูกด าเนินคดีอาญา 
เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.7 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
  3.8 ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่ง ตั้งของ  
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้น กรณีท่ีผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ใดบริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ  การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย  

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง  โดยขอรับแบบค าขอฯ ได้ท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี หรือดาวน์ โหลดแบบค าขอฯ ได้ ท่ี เว็บไซต์ www.pbipeo.go.th และ 
ยื่นแบบค าขอฯ ด้วยตนเอง ได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู่ท่ี 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ต้ังแต่วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)   
 
 
          /5. เอกสารและหลักฐาน... 
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 5. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
      5.1 แบบค าขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามแบบท่ีก าหนด  
(กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป)  พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3  หน้าท่ี 3 ข้อท่ี 9 จ านวน 1 ชุด 
      5.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  
38 ค.(2) ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนประเมิน ด้าน 1 – 8  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4) โดยให้
จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม ท้ังนี้ใหผู้้สมัครฯ รับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารทุกฉบับ  
      5.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  
38 ค.(2) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน ด้าน 9  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)  โดยให้
จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม ท้ังนี้ใหผู้้สมัครฯ รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
      5.4 กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป ผู้ขอโอนจะต้องส่งผลงานท่ีเป็น 
ผลด าเนินงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี   ไม่เกิน 3 เรื่อง (ช้ิน)  โดยให้จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม  
และแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จ านวน 1 เรื่อง โดยให้จัดท า 
เป็นรูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 – 6)  

  หมายเหตุ  ท้ังนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และรับรองส าเนาเอกสาร
หลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกทุกฉบับ โดยเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ 
ยกเว้นส าเนา ก.พ. 7 ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบรับรองส าเนาถูกต้องและรับรองเร่ืองโทษทางวินัย   
หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก หรือใช้เอกสาร 
อันเป็นเท็จ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 6. วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน 
  6.1 พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศนี้ 
  6.2 กรณีรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป  ผู้ขอโอนจะต้อง
ผ่านการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  6.3 ผู้ท่ีได้รับคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละต าแหน่งตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด  
แบบประเมิน และคะแนนประเมินตามแนบท้ายประกาศนี้เป็นผู้ได้รับการพิจารณา   หากได้คะแนนรวมเท่ากัน 
ให้พิจารณาตามล าดับอาวุโสตามหลักราชการ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันท่ี   
30 กรกฎาคม 2555) และไม่มีการขึ้นบัญชี ดังนี้ 
 
 

/1) ข้าราชการครู… 
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   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   2) ถ้าเป็นผู้ท่ีมีวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รับการเล่ือนวิทยฐานะนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   3) ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือน
มากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   4) ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   5) ถ้าเป็นผู้ท่ีมีอายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันสูงกว่า ถือว่าผู้นั้น
อาวุโสกว่า 
   6) ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันนั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  
   7) ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่า ถือว่า 
ผู้นั้นอาวุโสกว่า 

   อนึ่ง  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการพิจารณาและแต่งต้ังรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศ  จะด าเนินการเพิกถอนค าส่ังนั้นทันทีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังส้ิน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
        (นายสมสันต์  ลือก าลัง) 
      ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี
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เอกสารหมายเลข 2 

 
ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ 

แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563) 
 

.......................................................... 
 

  ประกาศรับสมัคร       วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 
  รับสมัคร       วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 – วันท่ี 5 
          มกราคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)  
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    ภายในวันท่ี 11 มกราคม 2564 
  ด าเนินการคัดเลือก      วันท่ี 13 มกราคม 2564 
  ประกาศผลการคัดเลือก      ภายในวันท่ี  18 มกราคม 2564 
 

.......................................................... 
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แบบค าขอโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่น 
มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

เขียนท่ี ........................................................ 

วันท่ี ............... เดือน .................................. พ.ศ. .................. 

เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น        
      ตามมาตรา 38 ค. (2) 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ช้ันยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป 
เกิดวันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจ าตัวประชาชน ................................................. 
ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น.................................................ต าแหนง..............................................
ระดับ/ช้ัน/วิทยฐานะ...........................รับเงนิเดือน ระดับ/ช้ัน............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท
สังกัดแผนก/กลุม/กอง/ส านัก............................................................... กรม .............................................................
กระทรวง................................................. ต้ังอยท่ีู............................................ หมูท่ี......... ถนน.............................
ต าบล/แขวง................................. อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย ...............
โทรศัพท โทรศัพทเคล่ือนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….……  

ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ต าบล/แขวง...............................
อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย โทรศัพทบาน.....................
โทรศัพทเคล่ือนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….……  

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหนง.................................................... กลุม .............................................
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา……………………………………………………………… 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เมื่อวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........

ต าแหนง............................................................ระดับ/ช้ัน....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 
(  ) เคยถูกลงโทษทางวินัย   (  ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
(  ) อยใูนระหวางถูกด าเนินการทางวินัย  (  ) ไมอยูในระหวางถูกด าเนินการทางวินัย 
(  ) อยใูนระหวางถูกด าเนินคดีอาญา (  ) ไมอยูในระหวางถูกด าเนินคดีอาญา 
(  ) อยใูนระหวางถูกด าเนินคดีลมละลาย (  ) ไมอยูในระหวางถูกด าเนินคดีลมละลาย 
 

              /4. เหตุผล... 

 
 

รูปถาย 1 น้ิว 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน             

6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอโอน ........................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาขึ้นไป)  
ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 
 

............................... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………. 

ฯลฯ 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

.......................................................... 

......................................................... 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนต าแหนง/ระดับ หรือเปล่ียนหนวยงาน) 

  
ท่ี วัน เดือน ป ี ต าแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
 

…………………………... 
…………………………. 
………………………….. 
…………………………… 
………………………….. 

ฯลฯ 

…………………………………………. 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………. 

………………
………………
………………
………………
……………… 

ส าหรับต าแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงต้ังโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอื่นท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถ
พิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในต าแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  
ท่ีประสงคจะขอโอน (ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพื่อเล่ือนต าแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
 ..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอื่นท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

/8. ปัจจุบัน... 
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8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจ าต าแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ.....................บาท
เมื่อไดโอนมาด ารงต าแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจ าต าแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีก าหนด
ส าหรับต าแหนงนั้น 

9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองส าเนาตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ดังนี้ 

 9.1 ส าเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นท่ีแสดงการส าเร็จการศึกษา 
 9.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 9.3 ส าเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณต้ังแตวันท่ี 
         เริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
 9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอ านาจส่ังบรรจุและแตงต้ังของสวนราชการหรือหนวยงาน 
         สังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
 9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ ากวาเดิม (ถามี) 
 9.6 ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
 9.7 ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอ 
         การปฏิบัติงานในต าแหนงท่ีจะขอโอน 
 9.8 ส าเนามาตรฐานต าแหนงท่ีผูขอโอนด ารงต าแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการหรือหนวยงาน 
         สังกัดเดิม 
 9.9 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  
         ใบส าคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
 9.๑0 เอกสารหลักฐานอื่นท่ีผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน 

 9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในต าแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1  
         และ 2 ตอมาไดเปล่ียนประเภทต าแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
         การเปล่ียนประเภทต าแหนง 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ถูกตองตรง 
ตามความเปนจริงทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................. 
        (...............................................................) 
ต าแหนง .......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

/ค ารับรอง... 
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ค ารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาข้อความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้  

.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

 

 (ลงช่ือ) .......................................................ผูบังคับบัญชาช้ันตน 
         (..........................................................)  
ต าแหนง ...................................................... 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/ส านัก หรือเทียบเทา)* 

.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

 
 (ลงช่ือ) .......................................................ผูบังคับบัญชา 
         (..........................................................)  
ต าแหนง ..................................................... 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) **  

.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 (ลงช่ือ) ......................................................... 
         (..........................................................)  
ต าแหนง ....................................................... 

 
 
หมายเหตุ * 1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม 

         ความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู และความสามารถในการปฏิบัติ 
         หนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ ากวาผูอ านวยการกอง/ 
         ส านัก หรือเทียบเทา  

           ** 2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและ 
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563) 

............................................................ 

องค์ประกอบการพิจารณา มีอยู่  9  ด้าน ประกอบด้วย 
 

 1. ความรู้         5  คะแนน 
 2. ความสามารถ         5  คะแนน 
 3. ประสบการณ์         5  คะแนน 
 4. ผลงาน         5  คะแนน 
 5. อายุราชการ         5  คะแนน 
 6. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน      5  คะแนน 
 7. ความประพฤติ        5  คะแนน 
 8. เหตุผลการขอเปล่ียนต าแหน่ง/ย้าย/โอน      5  คะแนน 
 9. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน      5  คะแนน 
 

ท่ี องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ความรู้ พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา (5 คะแนน) พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษา 
 1) ปริญญาเอก 5 ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง แนบหลักฐาน 
 2) ปริญญาโท 4 ประกอบการพิจารณา 
 3) ปริญญาตรี 3  
 4) ต่ ากว่าปริญญาตรี 2  

2 ความสามารถ พิจารณาการเป็นวิทยากร (5 คะแนน) พิจารณาจากการเป็นวิทยากร 
 คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ คณะท างาน  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 
 1) สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับ 5 คณะท างาน จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ 
     จังหวัดหรือเทียบเคียง  หรือในก ากับของรัฐ แนบหลักฐาน 
 2) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับ 4 ประกอบการพิจารณา 
     จังหวัดหรือเทียบเคียง   
 3) ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับ 3  
     จังหวัดหรือเทียบเคียง   

3 ประสบการณ์  พิจารณาจากการด ารงต าแหน่ง (5 คะแนน) พิจารณาจากการด ารงต าแหน่ง หรือ 
 หรือเคยด ารงต าแหน่ง  เคยด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือต าแหน่ง 
 1) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือตรงกับต าแหน่ง 5 ตรงกับต าแหน่งท่ีขอโอน  
     ท่ีขอโอน  แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 2) เคยด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือตรงกับต าแหน่ง 4  
     ท่ีขอโอน   
 3) ไม่เคยด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือตรงกับต าแหน่ง 3  
     ท่ีขอโอน   
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4 ผลงาน พิจารณาจากผลงานท่ีเกิดกับตนเอง (5 คะแนน) พิจารณาจากการได้รับรางวัล จัดโดย 
 1) สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือระดับ 5 หน่วยงานภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ 
     จังหวัดหรือเทียบเคียง  ได้แก่ผลงานท่ีเกิดจากการประกวด 
 2) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัด 4 การแข่งขัน การคัดเลือก  โดยระบุข่ือ 
     หรือเทียบเคียง  ผู้ได้รับรางวัล แนบหลักฐานประกอบ 
 3) ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ 3 การพิจารณา 
     ระดับจังหวัดหรือเทียบเคียง   

5 อายุราชการ (5 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการ 
 1) ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 5 ต้ังแต่วันบรรจุนับถึงวันสุดท้ายของการ 
 2) ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 15 ปี 4 รับสมัคร แนบหลักฐานประกอบ 
 3) ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 10 ปี 3 การพิจารณา 
 4) น้อยกว่า 5 ปี 2  

6 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน (5 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
 1) ต้ังแต่ 8 ปีข้ึนไป 5 ปัจจุบันนับถึงวันสุดท้ายของการ 
 2) ต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 8 ปี 4 รับสมัคร แนบหลักฐานประกอบ 
 3) ต้ังแต่ 4 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 6 ปี 3 การพิจารณา 
 4) น้อยกว่า 4 ปี 2  

7 ความประพฤติ (5 คะแนน) พิจารณาจากการถูกลงโทษทางวินัย 
 1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 ต้ังแต่เริ่มรับราชการนับถึงวันสุดท้าย 
 2) เคยถูกลงโทษทางวินัย ขั้นภาคทัณฑ์ 3 ของการรับสมัครโดยตรวจสอบจาก 
 3) เคยถูกลงโทษทางวินัยข้ันสูงกว่าภาคทัณฑ์ 0 หลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ไม่ให้ 
   น าผลของ พ.ร.บ.ล้างมลทิน มามีผล 
   ต่อการพิจารณา 

8 เหตุผลการขอโอน (5 คะแนน) พิจารณาจากเหตุผลการขอโอน  
 1) อยู่รวมกับคู่สมรส 5 แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 2) ดูแลบิดามารดา หรือบุตร 4  
 3) กลับภูมิล าเนา 3  
 4) อื่น ๆ 2  

9 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน (10 คะแนน) ให้เขียนวิสัยทัศน์และแนวทางการ 
 1) แนวคิด ความเป็นไปได้ เหมาะสม และ 5 พัฒนางานในต าแหน่งท่ีขอโอน  
     ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ  ไม่เกิน 2 หน้า กระดาษเอ 4 
 2) แนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 5 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยให ้
     ประสิทธิผลในต าแหน่งท่ีขอโอน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
   การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา  
   จ านวนไม่เกิน 5 คน 
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