ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
..............................................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จะดาเนินการรับสมัครเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย โอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้ า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
และสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
อาศัยอานาจตาม ข้อ 13 ของคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 19/2560
ลงวัน ที ่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่อ ง การปฏิบัติรูป การศึก ษาในภูม ิภ าคของกระทรวงศึก ษาธิก าร
ประกอบกับ มาตรา ๕7 และ 58 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529
หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวัน ที่ 27 สิ ง หาคม 2552 หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28
กั น ยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครปฐม ลงวั น ที่ 30 เมษายน 2561
เรื่อง องค์ป ระกอบการประเมิ น ตัวชี้ วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ าย
การโอน ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา และการย้ายข้ าราชการพลเรือนสามั ญ การโอนพนั กงาน
ส่วนท้ องถิ่ นและข้าราชการอื่ น มาบรรจุ และแต่งตั้ งเป็ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตาแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก ดังนี้
1. ในประกาศนี้
“เปลี่ ย นต าแหน่ ง ” หมายถึ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547 สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“ย้าย” หมายถึง การแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม
และระดับตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมในหน่วยงานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“โอน” หมายถึ ง การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สัง กัดส่ วนราชการอื่ น
ให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/หรือการโอน..
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หรือการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่มิใช่พนักงานวิสามัญ
หรือการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมิใช่ข้าราชการการเมือง
2. ตาแหน่งที่คัดเลือก จานวน 6 ตาแหน่ง ดังนี้
ที่

เลขที่
ตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่ง

ระดับ

ประเภท
ตาแหน่ง

กลุ่ม

2.1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
1 อ 32 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติง าน ทั่วไป

บริหารงานบุคคล

2

อ 53

เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญงาน

ทั่วไป

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

3

อ 49

นักวิชาการศึกษา

ชานาญการ

วิชาการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

4

อ 39

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

วิชาการ

นโยบายและแผน

หมาย
เหตุ

2.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
1

อ 13

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ

วิชาการ

บริหารการเงินและสินทรัพย์

2

อ 27

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

วิชาการ

บริหารงานบุคคล

3. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.2 ได้รับ เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของตาแหน่งประเภท สายงาน และระดับตาแหน่ ง
ที่จะแต่งตั้ง
3.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาความผิดวินัย หรือถูกตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนิ นคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ไ ด้รับกระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
3.7 กรณีการย้ายข้าราชการพลเรือน หรือการโอน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสัง กัด ให้สมัครขอรับการคัดเลือกและยินยอมให้ย้ายหรือโอน
ตามผลการคัดเลือกได้
4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รเข้ า รับ การคั ด เลื อ กได้ ค นละ 1 ต าแหน่ ง เท่ า นั้ น โดยยื่ น ใบสมั ค ร
ด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลัก ฐานที่ เกี่ ยวข้อ งและถู กต้ องครบถ้วนสมบูรณ์ ณ กลุ่ม บริห ารงานบุ คคล
สานั กงานศึก ษาธิการจั งหวั ดนครปฐม ระหว่ างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – วัน ที่ 5 มิถุ นายน 2561
ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกาหนดวันเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
/5.เอกสาร...

3
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 5 ชุด โดยจัดเรียง
เอกสารตามลาดับ ดังนี้
1. แบบคาขอรับการคัดเลือก ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
ตามเอกสารแนบท้าย 1
2. เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ตามเอกสารแนบท้าย 2
3. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามเอกสารแนบท้าย 3
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สานั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด นครปฐม จะประกาศรายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิ์ เข้ารั บ การคั ด เลื อ ก
ภายในวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2561 หากตรวจสอบภายหลั ง พบว่ าผู้ ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ ต่ า งไปจากที่ ก าหนด
ตามประกาศ จะถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆ
7. วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน
และคะแนนประเมินฯ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น จะดาเนินการรับโอนภายหลังการเปลี่ยนตาแหน่ง
การย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เสร็จสิ้นแล้ว

8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
สานักงานศึกษาธิการจัง หวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือ กของแต่ละ
ตาแหน่ง ตามจานวนตาแหน่งว่างที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
9. การแต่งตั้ง
9.1 จะแต่ ง ตั้ งผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กของแต่ ล ะต าแหน่ ง ตามจ านวนต าแหน่ ง ว่ า งที่ ร ะบุ
ในประกาศครั้งนี้เท่านั้น หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ต่ า งไปจากที่ ก าหนดไว้ ในประกาศนี้ จะไม่ พิ จ ารณาหรือ ยกเลิ ก ค าสั่ ง แล้ ว แต่ ก รณี จะเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ใดๆ
ในภายหลังมิได้
9.2 การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
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กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
(ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561)
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัครคัดเลือก

ภายในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
(ในวัน เวลาราชการ)

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

5. ประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

6. ประเมินความเหมาะสมอื่นๆ และประโยชน์
ที่ทางราชการได้รับ (โดยการสัมภาษณ์)
7. ประกาศผลการคัดเลือก

ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
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แบบคาขอรับการคัดเลือก
เปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

รูปถ่าย ๑ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน

เขียนที่ .................................................................
วันที่.........เดือน........................................พ.ศ....................
เรื่อง ขอ....................................(เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) .............................................................................อายุ.........ปี
เกิดวันที่.........เดือน............................................... พ.ศ............... เลขประจาตัวประชาชน...................................
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ................................................................. ตาแหน่ง...........................................................
เลขที่ตาแหน่ง.................. เลขที่ตาแหน่งจ่ายตรง...............................ระดับ/วิทยฐานะ........................................
รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น..........................อัตรา/ขั้น...........................บาท สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สานัก
......................................................กรม...........................................กระทรวง........................................................
ตั้งอยู่ที่.......................หมู่.........ถนน..................................................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.....................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................โทรสาร........................e-mail………………………………………………………………..
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่........ถนน.....................................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์..............................
โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................โทรสาร................................e-mail…………...........................................………
มีความประสงค์ขอ………..(เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน) เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่ง............................................................ กลุ่ม..................................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต.............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2527
2. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ.....................................เมื่อวันที่........เดือน....................พ.ศ.........
ตาแหน่ง..............................................................ระดับ/ชั้น....................สังกัด......................................................
ส่วนราชการ.......................................................................กระทรวง.....................................................................
3. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยูใ่ นระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
( ) ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
( ) อยูใ่ นระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) อยูใ่ นระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
/4.เหตุผล...
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4. เหตุผลการขอ..................................(เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน)
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ/ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่

ที่

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตาแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง/ระดับ
สังกัด
หมายเหตุ

สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด (ในช่องหมายเหตุ) พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถพิเศษ
ที่เป็น ประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ ประสงค์
จะขอ.........................................(เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน) ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 2 ปี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตาแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.3 ผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจาตาแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ...............................บาท
เมื่อได้....................................(เปลี่ยนตาแหน่ ง/ย้าย/โอน) มาดารงตาแหน่ งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงิน
ประจาตาแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามที่กาหนดสาหรับตาแหน่งนั้น
/9.เอกสาร...
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9. เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสาเนาถูกต้องตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้
9.1 สาเนาปริญญาบัตร
9.2 สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่
วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
9.3 หนั งสือยิ นยอมให้โอนของผู้ มีอ านาจสั่ งบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
9.4 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ากว่าเดิม (ถ้ามี)
9.5 เอกสารหลักฐาน
กรอกรายละเอีย ดให้ ถูกต้อ ง ครบถ้วน สมบู รณ์ พร้อ มทั้ง ให้ ผู้บัง คับ บัญ ชาตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 5 ชุด โดยจัดเรียง
เอกสารตามลาดับ ดังนี้
1. แบบคาขอรับการคัดเลือก ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
2. เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด
3. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9.6 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ งาน
ในตาแหน่งที่จะขอโอน
9.7 สาเนามาตรฐานตาแหน่งที่ผู้ขอ...........................(เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน) ดารงตาแหน่งอยู่
ปัจจุบันในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม
9.8 สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญ
การสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
9.9 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ขอ..............................(เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน) เห็นว่าเป็นประโยชน์
ในการพิจารณาคัดเลือก
9.10 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตาแหน่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตาแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอรับการคัดเลือก ไว้นี้ถูกต้องตรง
ความเป็นจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ....................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง..................................................
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คารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(..............................................)
ตาแหน่ง...........................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สานัก หรือเทียบเท่า)*
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................. ผู้บังคับบัญชา
(..............................................)
ตาแหน่ง...........................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา(ระดับส่วนราชการ)**
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................
(..............................................)
ตาแหน่ง...........................................

หมายเหตุ *๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง
ย้าย/โอน ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชา
ไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง/สานัก หรือเทียบเท่า
**2. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน หรือเหตุผล
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนตาแหน่ง
การย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
--------------------------ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2560
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ตาแหน่ ง บุ คลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) และตามหนั ง สื อ
สานัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวั นที่ 28 กัน ยายน 2560 ได้กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
เปลี่ ย นตาแหน่ ง การย้ า ย และการโอน ข้ า ราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบกับ
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิง หาคม 2552 และหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0604/1184 ลงวั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2529 และค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 นั้น
เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด และเป็นไปอย่า งมีระบบ มีค วาม
โปร่ง ใส เป็น ธรรม ตรวจสอบได้ และสามารถคัด สรรบุค คลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสม
กับ ตาแหน่ งที่ได้รับแต่งตั้งตลอดจนมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและราชการเป็นสาคัญ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติกาหนดองค์ประกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย การโอน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนัก งานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเป็ น ข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางก ารศึ ก ษาอื ่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภทวิชาการและตาแหน่ งประเภททั่วไป สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

2
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน
การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 เมษายน 2561)
องค์ประกอบ
1. วุฒิการศึกษา
2. อายุราชการ
3. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในตาแหน่งที่สมัคร
4. การดารงตาแหน่ง
5. อาวุโสทางราชการ
6. วินัย
7. การประกอบคุณงามความดี
8. สถานที่ปฏิบัติราชการ
9. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
10. ความเหมาะสมอื่นๆ และประโยชน์ที่ทางราชการได้รับ (โดยการสัมภาษณ์)

คะแนน (100)
5
5
10
10
10
5
5
10
20
20

การพิจารณา ให้พิจ ารณาจาก ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ.16 และเอกสารที่รับรองสาเนาถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ การคิดคานวณระยะเวลาให้นับถึงวันสุดท้ายที่กาหนดให้ยื่นคาขอ กรณี เศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ให้นับเป็น 1 ปี กรณีไม่ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ จะไม่พิจารณา และไม่มีคะแนน
ในองค์ประกอบนั้น ดังต่อไปนี้
ที่
องประกอบ/ตัวชี้วัด
คะแนน
กรอบการพิจารณา
1 วุฒิการศึกษา
(5 คะแนน)
- พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(1) ปริญญาเอก
5
เพียงระดับเดียว
(2) ปริญญาโท
4
- พิจารณาจาก ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
(3) ปริญญาตรี
3
ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
(4) ต่ากว่าปริญญาตรี
2
รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
2 อายุราชการ
(5 คะแนน)
(1) ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
5
- พิจารณาจาก ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
(2) 15 - 19 ปี
4
ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
(3) 10 - 14 ปี
3
รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน
(4) 5 - 9 ปี
2
หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
(5) ต่ากว่า 5 ปี
1
- พิจารณาจากระยะเวลาที่เริ่มรับราชการ
นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร การนับ
ระยะเวลา ถ้ามีเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือน
ขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี
/3.ระยะเวลา...

ที่
3

4

องประกอบ/ตัวชี้วัด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งในตาแหน่งที่สมัคร
(1) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
(2) 8 - 9 ปี
(3) 6 - 7 ปี
(4) 5 - 6 ปี
(5) ต่ากว่า 5 ปี
การดารงตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งตรง
(2) ตาแหน่งไม่ตรงแต่อยู่ในกลุ่ม
ตาแหน่งเดียวกัน
(3) ตาแหน่งไม่ตรงและไม่อยู่ในกลุ่ม
ตาแหน่งเดียวกัน

2
คะแนน
(10 คะแนน)

กรอบการพิจารณา

10
8
6
4
2

พิจารณาจาก ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา การนับระยะเวลา
ถ้ามีเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ให้นับเป็น 1 ปี
(10 คะแนน) - พิจารณาจาก ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
10
ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
8
รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา การนับระยะเวลา
6
ถ้ามีเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ให้นับเป็น 1 ปี
- การจัดกลุ่มตาแหน่ง ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม
2552 ดังนี้
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
กลุ่มที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กลุ่มที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ 4 นิติกร
กลุ่มที่ 5 บรรณารักษ์
กลุ่มที่ 6 พยาบาลวิชาชีพ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
กลุ่มที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานห้องสมุด
กลุ่มที่ 2 นายช่างโยธา
กลุ่มที่ 3 นายช่างไฟฟ้า
กลุ่มที่ 4 นายช่างพิมพ์
กลุ่มที่ 5 พยาบาลเทคนิค
/5.อาวุโส...

3
ที่
องประกอบ/ตัวชี้วัด
คะแนน
5 อาวุโสทางราชการ
(10 คะแนน)
ให้พิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มตาแหน่ง
ประเภทเดียวกัน (ประเภทวิชาการหรือประเภท
ทั่วไป) กลุ่มเดียวกัน และระดับเดียวกัน
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 0604/1184
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529 ในตาแหน่งที่สมัคร
(1) ตาแหน่งระดับสูงกว่า
(2) ดารงตาแหน่งระดับเดียวกันผู้ดารง
ตาแหน่งระดับนั้นก่อน
(3) ดารงตาแหน่งระดับนั้นมาพร้อมกัน
ผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
(4) รับเงินเดือนเท่ากันอายุราชการมากกว่า
(5) อายุราชการเท่ากัน ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงกว่า
(6) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นเดียวกัน ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นมาก่อน
(7) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นนั้นพร้อมกันมีอายุมากกว่า
การให้คะแนนอาวุโส ลาดับ ๑ ได้ 10 คะแนน
และอาวุโสลาดับถัดไป คะแนนลดลง 2 คะแนน
(อาวุโสลาดับ 2 ได้ 8 คะแนน ลาดับ 3
ได้ 6 คะแนน ฯลฯ)
6 วินัย
พิจารณาจากการถูกลงโทษทางวินัย
ตั้งแต่รับราชการถึงปัจจุบัน
(1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
(2) เคยถูกลงโทษทางวินัย
7 การประกอบคุณงามความดี
(1) ระดับสพฐ./ชาติ/นานาชาติ
(2) ระดับภาค
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
(4) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน/
สหวิทยาเขตฯลฯ
(5) ระดับสถานศึกษา
(6) ไม่มีเอกสารหลักฐาน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจาก ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา

(5 คะแนน)
5
0
(5 คะแนน)
5
4
3
2
1
0

พิจารณาจากการเคยหรือไม่เคยถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัย มาก่อนวันสมัครวันแรก โดยไม่ให้
นาผลของ พ.ร.บ. ล้างมลทินมามีผลต่อการ
พิจารณา
พิจารณาจากเกียรติบัตร/รางวัล/โล่/
ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/การเป็นวิทยากร/
คณะกรรมการ/คณะทางาน/เอกสารหลักฐาน
อืน่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง
จากส่วนราชการ บุคคล หรือองค์กรต่างๆ
ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับยกย่อง
ด้านการประกอบคุณงามความดีที่สูงสุดเพียง
ระดับเดียว
/8.สถานที่...

4
ที่
8

องประกอบ/ตัวชี้วัด
สถานที่ปฏิบัตริ าชการ
(1) อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัคร
(2) อยู่ต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัคร
แต่ในจังหวัดเดียวกัน
(3) ต่างจังหวัด
9 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในงานตาแหน่งที่ส มัคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จานวนไม่เกิ น 4 หน้า กระดาษ A4
(ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ) ตัวอักษรขนาด
16 พอยท์ และฟ้อนต์ TH SarabunPSK
หรือ TH SarabunlT9
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
10 ความเหมาะสมอื่นๆ และประโยชน์
ที่ทางราชการได้รบั (โดยการสัมภาษณ์)

คะแนน
(10 คะแนน)
10
8
6
(20 คะแนน)

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจาก ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
พิจารณาจาก
1. หลักการและเหตุผล
2. บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(20 คะแนน)

พิจารณาจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3. การมีปฏิภาณไหวพริบ
4. เจตคติและอุดมการณ์
5. วุฒิภาวะทางอารมณ์

หมายเหตุ
1. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดาเนินการรับโอนภายหลังการเปลี่ยนตาแหน่ง
การย้า ย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน สามัญ มาบรรจุและ
แต่งตั้งตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เสร็จสิ้นแล้ว
2.กรณีผู้สมัครต่างกลุ่มตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14
ลงวัน ที่ 27 สิงหาคม 2552 ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจ ารณาจากข้อมูล บุคคล หรือจากลักษณะ งาน
ที่ปฏิบัติรวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
4. ให้จัดตามลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนเท่ากันให้ใช้การจัดลาดับ อาวุโส
ในราชการจัดลาดับ

เอกสารแนบท้าย 3
5
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ .......................................................................................
เพือ่ ประกอบการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ...................................................................ตาแหน่งเลขที่ ............
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................................................................................
**************************
เรื่อง .................................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................
(..............................................)
ผู้เสนอแนวคิด
........./......................../.......

