เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ (ว 30/2560)
แบบคําขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

รูปถ่ำย 1 นิ้ว
ถ่ำยไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/ชั้นยศ) ..................................................................... อำยุ ........... ปี
เกิดวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจำตัวประชำชน ..........................................
ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำร............................................................ ตำแหน่ง..............................................................
ระดับ/วิทยฐำนะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรำ/ขั้น....................... บำท
สังกัด/หน่วยงำนกำรศึกษำ/กอง/สำนัก..................................................... กรม .................................................
กระทรวง................................................. ตั้งอยู่ที่......................................... หมู่ที่......... ถนน.............................
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์.......................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................... โทรสำร.......................... e-mail ………………….……
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่................ หมู่ที่................ ถนน............................... ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต............................ จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์บ้ำน.....................
โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................... โทรสำร.......................... e-mail ………………………………………….……
มีควำมสมัครใจขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
ตำแหน่ง.................................................................. กลุ่ม.....................................................................................
สังกัดหน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
1. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547
2. เริ่มเข้ำรับรำชกำร เป็นข้ำรำชกำร............................. เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ. .........
ตำแหน่ง.....................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด……………….……………………
ส่วนรำชกำร........................................................... กระทรวง...............................................................................
3. วินัย/คดีควำม
( ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย ( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีอำญำ
( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีอำญำ
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีล้มละลำย ( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีล้มละลำย
/4. เหตุผล...

4. เหตุผลกำรขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอน
.............................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประวัติกำรศึกษำ (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป)
ที่
คุณวุฒิ
สำขำ/วิชำเอก
สถำบันกำรศึกษำ
1 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
2 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
3 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
4 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
5 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
ฯลฯ
6. ประวัติกำรรับรำชกำร (ระบุเฉพำะที่มีกำรเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงำน)
ที่ วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง/ระดับ
สังกัด
หมำยเหตุ
1 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
2 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
3 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
4 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
5 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
ฯลฯ
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชำกำรให้ระบุว่ำบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสำรหลักฐำน
7. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ และผลงำนอื่นที่แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่ประสงค์จะขอ
ย้ำย/โอน (ให้แนบเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ)
7.1 ผลงำนในหน้ำที่จำกกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (ตัวอย่างที่ 1)
(ระบุชื่อผลงำน) 1. ..............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
ฯ ...............................................................................................................................................
7.2 ผลงำนที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตำแหน่ง/วิทยฐำนะ (ถ้ำมี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.3 ผลงำนอื่นที่แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
/8. ปัจจุบัน…

8. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำได้รับเงินประจำตำแหน่ง /ค่ำตอบแทน/วิทยฐำนะ เดือนละ............................บำท
เมื่อได้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอนมำดำรงตำแหน่งใด ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่ำตอบแทน
ตำมที่กำหนด สำหรับตำแหน่งนั้น
9. เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ส่งเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยมีผู้รับรองสำเนำตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ดังนี้
 9.1 สำเนำปริญญำบัตร หรือเอกสำรหลักฐำนอื่นที่แสดงกำรสำเร็จกำรศึกษำ
 9.2 สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
 9.3 สำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ.7) ที่มีรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่
เริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน
 9.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
 9.5 หนังสือยินยอมกำรรับเงินเดือนที่ต่ำกว่ำเดิม (ถ้ำมี)
 9.6 สำเนำเอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำน
 9.7 สำเนำเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษที่เป็นประโยชน์ ต่อกำร
ปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่จะขอโอน
 9.8 สำเนำมำตรฐำนตำแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอนดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน
ในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนสังกัดเดิม
 9.9 สำเนำเอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสำคัญกำรสมรส เป็นต้น (ถ้ำมี)
 9.๑0 เอกสำรหลักฐำนอื่นที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอนเห็นว่ำเป็นประโยชน์ในกำร
พิจำรณำ รับย้ำย/โอน
 9.๑1 กรณีบรรจุเป็นข้ำรำชกำรในตำแหน่งประเภททั่วไป/ในสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1
และ 2 ต่อมำได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชำกำร ให้ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรเปลี่ยน ประเภท
ตำแหน่ง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอนไว้นี้
ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

(ลงชื่อ) .......................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง .....................................................

/คำรับรอง...

คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงและมีควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
(.....................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเท่า)*
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้บังคับบัญชำ
(.....................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) **
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
หมายเหตุ * 1. ให้รับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนตำมที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหน่ง/
ย้ำย/โอน ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร พร้อมทั้งรับรองควำมประพฤติควำมรู้ และควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชำไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำรกอง/
สำนัก หรือเทียบเท่ำ
** 2. ให้ระบุควำมเห็นว่ำยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอน พร้อมเหตุผล

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (ว 29/2560)
แบบคําขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

รูปถ่ำย 1 นิ้ว
ถ่ำยไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอโอนมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/ชั้นยศ) .................................................................. อำยุ ........... ปี
เกิดวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจำตัวประชำชน ..........................................
ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น........................................... ตำแหน่ง.............................................
ระดับ/ชั้น/วิทยฐำนะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น......................... อัตรำ/ขั้น.................... บำท
สังกัดแผนก/กลุ่ม/กอง/สำนัก..................................................... กรม ................................................................
กระทรวง................................................. ตั้งอยู่ที่......................................... หมู่ที่......... ถนน.............................
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์.......................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................... โทรสำร.......................... e-mail ………………….……
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่................ หมู่ที่................ ถนน.............................. ตำบล/แขวง...........................
อำเภอ/เขต............................ จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์บ้ำน.....................
โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................... โทรสำร.......................... e-mail ………………………………………….……
มีควำมสมัครใจขอโอนมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่ง............................................... กลุ่ม/สถำนศึกษำ............................................
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.....................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
1. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547
2. เริ่มเข้ำรับรำชกำร เป็นข้ำรำชกำร............................. เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ. .........
ตำแหน่ง.....................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด……………………………………
ส่วนรำชกำร........................................................... กระทรวง..............................................................................
3. วินัย/คดีควำม
( ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย ( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีอำญำ
( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีอำญำ
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีล้มละลำย ( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีล้มละลำย
/4. เหตุผล...

4. เหตุผลกำรขอโอน
.........................................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประวัติกำรศึกษำ (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป)
ที่
คุณวุฒิ
สำขำ/วิชำเอก
สถำบันกำรศึกษำ
1 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
2 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
3 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
4 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
5 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………..……
ฯลฯ
6. ประวัติกำรรับรำชกำร (ระบุเฉพำะที่มีกำรเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงำน)
ที่ วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง/ระดับ
สังกัด
หมำยเหตุ
1 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
2 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
3 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
4 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
5 ………………… …………………………………………..…… …………………………………………..…… …………………
ฯลฯ
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชำกำรให้ระบุว่ำบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสำรหลักฐำน
7. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ และผลงำนอื่นที่แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่ประสงค์จะขอ
ย้ำย/โอน (ให้แนบเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ)
7.1 ผลงำนในหน้ำที่จำกกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (ตัวอย่างที่ 1)
(ระบุชื่อผลงำน) 1. ..............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
ฯ ...............................................................................................................................................
7.2 ผลงำนที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตำแหน่ง/วิทยฐำนะ (ถ้ำมี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.3 ผลงำนอื่นที่แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
/8. ปัจจุบัน…

8. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำได้รับเงินประจำตำแหน่ง /ค่ำตอบแทน/วิทยฐำนะ เดือนละ............................ บำท
เมื่อได้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอนมำดำรงตำแหน่งใด ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง /ค่ำตอบแทน
ตำมที่กำหนด สำหรับตำแหน่งนั้น
9. เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ส่งเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยมีผู้รับรองสำเนำตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ดังนี้
 9.1 สำเนำปริญญำบัตร หรือเอกสำรหลักฐำนอื่นที่แสดงกำรสำเร็จกำรศึกษำ
 9.2 สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
 9.3 สำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ.7) ที่มีรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่
เริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน
 9.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
 9.5 หนังสือยินยอมกำรรับเงินเดือนที่ต่ำกว่ำเดิม (ถ้ำมี)
 9.6 สำเนำเอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำน
 9.7 สำเนำเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษที่เป็นประโยชน์ ต่อกำร
ปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่จะขอโอน
 9.8 สำเนำมำตรฐำนตำแหน่งที่ผู้ขอโอนดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันในส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนสังกัดเดิม
 9.9 สำเนำเอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสำคัญกำรสมรส เป็นต้น (ถ้ำมี)
 9.๑0 เอกสำรหลักฐำนอื่นที่ผู้ขอโอนเห็นว่ำเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำรับโอน
 9.๑1 กรณีบรรจุเป็นข้ำรำชกำรในตำแหน่งประเภททั่วไป/ในสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1
และ 2 ต่อมำได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชำกำร ให้ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรเปลี่ยน ประเภท
ตำแหน่ง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุและยื่นขอโอนไว้นี้ ถูกต้องตรงตำมควำม
เป็นจริงทุกประกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

(ลงชื่อ) .......................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
/คำรับรอง...

คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงและมีควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
(.....................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเท่า)*
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้บังคับบัญชำ
(.....................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) **
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
หมายเหตุ * 1. ให้รับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนตำมที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอโอน ถูกต้องตรงตำม
ควำมเป็นจริงทุกประกำร พร้อมทั้งรับรองควำมประพฤติควำมรู้ และควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชำไม่ต่ำกว่ำ
ผู้อำนวยกำรกอง/สำนัก หรือเทียบเท่ำ
** 2. ให้ระบุควำมเห็นว่ำยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ำย/โอน พร้อมเหตุผล

(ตัวอย่างที่ 1)
ผลงานในหน้าที่ จากการรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเป็นแบบอย่าง และนําไปใช้ได้ (จำนวน 3 – 5 หน้ำกระดำษ A4)
ลำดับที่

หัวข้องำน/ชื่อผลงำน

ระยะเวลำของ
กำรปฏิบัติงำน

ปฏิบัติงำนในฐำนะ
(ระบุบทบำทหน้ำที่)

1

…………………………………….
……………………………………

…………………..
…………………..

…………………………….
…………………………….

2

……………………………………
…………………………………….

…………………..
…………………..

…………………………….
…………………………….

ฯ

……………………………………
…………………………………….

ผลกำรปฏิบัติงำน
เชิงปริมำณ
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ...................................................
เชิงคุณภำพ
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ...................................................
เชิงปริมำณ
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ...................................................
เชิงคุณภำพ
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ...................................................
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

ประโยชน์ที่มีต่อทำงรำชกำร และ
เป็นแบบอย่ำง และนำไปใช้ได้
1.
2.
3.
4.

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

1.
2.
3.
4.

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

1. ..........................................................
ฯ ..........................................................

กำรรับรองของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตำแหน่ง ..........................................
วันที่ ............. เดือน .................พ.ศ. .........

(เอกสารแนบท้ายประกาศ 3)
แบบประเมินบุคคลและผลงาน แบบคําขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาบุคคลเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย หรือโอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
(กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมาดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญการ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่ในกลุ่มตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย หรือ โอน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอโอน มาดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ)

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ (ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก) ……………………………………………………………………............................................
๒. วุฒกิ ำรศึกษำ ....................................................................................................................................................
๓. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ……………………………………………….ระดับ................................ตำแหน่งเลขที่…………......
กลุ่ม......……………………………........................… สังกัด........................................................................................
กรม....................................................................................................................................................................
ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อ…………………………………………………………………………………................................................
รับเงินเดือนในระดับ.....................................ขั้น.......................................บำท
๔. ตำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำแหน่ง…………………….....................….ตำแหน่งเลขที่………......................
กลุ่มงำน……………………………........................… สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ…………………………………………….
๕. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่…………เดือน………………………พ.ศ…….......……..(รวมอำยุตัว.........ปี.......เดือน)
วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี ที่เข้ำสู่ระดับปัจจุบัน …………………………………………….………………………………………………………
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ...............................................ปีที่ได้รับ................................................
๖. ประวัติกำรศึกษำ
คุณวุฒิ
วิชำเอก
ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ
สถำบัน
…………... …………………………............. …………………......... ………………………………......................
…………... …………………………............. …………………......... ………………………………......................
…………... …………………………............. …………………......... ………………………………......................
…………... …………………………............. …………………......... ………………………………......................
7. ประวัติกำรรับรำชกำร (จำกเริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพำะที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ จะต้อง
สอดคล้องกับ ก.พ.๗)
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
อัตรำเงินเดือน
สังกัด
………………...... ………………………………....... ………………..... ……………………….............................
………………...... ………………………………....... ………………..... ……………………….............................
………………...... ………………………………....... ………………..... ……………………….............................
………………...... ………………………………....... ………………..... ……………………….............................
………………...... ………………………………....... ………………..... ……………………….............................
………………...... ………………………………....... ………………..... ……………………….............................
………………...... ………………………………....... ………………..... ……………………….............................

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
8. ประวัติกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำน
ปี
ระยะเวลำ
หลักสูตร
สถำบัน/สถำนที่/หน่วยที่จัด
……….... ………………............ …………………………………......... ……………………………..............................
……….... ………………............ …………………………………......... ……………………………..............................
……….... ………………............ …………………………………......... ……………………………..............................
……….... ………………............ …………………………………......... ……………………………..............................
……….... ………………............ …………………………………......... ……………………………..............................
……….... ………………............ …………………………………......... ……………………………..............................
9. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับอะไรบ้ำงที่นอกเหนือจำกข้อ 7 เช่น หัวหน้ำโครงกำร
หัวหน้ำงำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร อำจำรย์พิเศษ เป็นต้น)
………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………..............................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ) …………………………….....................ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
(………………….................………….)
วันที่………………………………….......
หมายเหตุ

ข้อ 1-๙ ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้
ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
1. คุณวุฒิกำรศึกษำ
( ) ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๖๕
2. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถ้ำกำหนดไว้)
( ) ตรงตำมที่กำหนด (ใบอนุญำต…......................................……) ( ) ไม่ตรงตำมที่กำหนด
3. ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง
( ) ครบตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
( ) ไม่ครบ แต่จะครบกำหนดในวันที่……………………………………………………
4. ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงกำรดำรง
ตำแหน่งในสำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตำมที่ ก.พ. กำหนด
( ) ไม่ตรง สำยงำนที่จะแต่งตั้ง............ปี...........เดือน สำยงำนเกื้อกูล..............ปี.....................เดือน
( ) ส่งให้คณะกรรมกำรประเมินเป็นผู้พจิ ำรณำ
( ) ………………………………………………..................................................................................................
5. อัตรำเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตรำเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
( ) ต่ำกว่ำขั้นต่ำไม่เกิน 2 ขั้น
( ) เท่ำกับขั้นต่ำ
( ) สูงกว่ำขั้นต่ำ
สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินกำรต่อไปได้
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินกำรต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมกำรประเมินผลงำนเป็นผู้พิจำรณำ
ในเรื่องระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล ………………………....................................…………………………....
...................................................................................................................................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………..........ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
วันที่……………………………….……………....

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ (ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก)…………………………………………………………………………………………..................
ตำแหน่งปัจจุบัน…………………………………………….............……………..ตำแหน่งเลขที่……………………......................
เพื่อขอรับกำรคัดเลือกในตำแหน่ง………………………………….........…..ตำแหน่งเลขที่……………………......................
ตอนที่ 1
รายการประเมิน
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได้รับ
1. ความรับผิดชอบ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น
15
- ควำมเอำใจใส่ในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยและหรืองำน
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ยอมรับผลงำนของตนเองทั้งในด้ำนควำมสำเร็จและควำมผิดพลำด
- พัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหำ
หรือข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น เช่น งำนใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้ว
ก็พยำยำมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองำนใดที่พบว่ำมี
ปัญหำหรือข้อผิดพลำดก็พยำยำมแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้
จนเกิดปัญหำเช่นนั้นซ้ำ ๆ อีก
2. ความคิดริเริ่ม พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น
15
- คิดค้นระบบ แนวทำง วิธีดำเนินกำรใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงำน
- แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่ำงสมเหตุสมผลและสำมำรถ
ปฏิบัติได้
- แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพำะในสำยวิชำ/งำน
ของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
และก้ำวหน้ำอยู่ตลอดเวลำ
- สนใจงำนทุกอย่ำงที่ซับซ้อน
- มีควำมไวต่อสถำนกำรณ์หรือควำมฉับไวในกำรรับรู้สิ่งเร้ำภำยนอก
3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น
15
- วิเครำะห์หำสำเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหำใด ๆ
- วิเครำะห์ลู่ทำงแก้ปัญหำโดยมีทำงเลือกปฏิบัติได้หลำยวิธี
- เลือกทำงปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (ไม่ใช้ควำมรู้สึก
ของตนเอง)

ตอนที่ 1

รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม
15

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษำวินัย
- ให้ควำมร่วมมือกับเพื่อนร่วมงำน
- ปฏิบัติงำนอยู่ในกรอบข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น
๑๕
- สื่อสำรกับบุคคลต่ำง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน
ผู้รับบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้ำใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ผู้อื่นเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน
โดยใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
6. การพัฒนาตนเอง พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น
๑๕
- ติดตำม ศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำร / วิชำชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้ำวทันวิทยำกำรใหม่ ๆ ตลอดเวลำ
- นำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์
10
รวม
100
หมายเหตุ
๑. กำรประเมินทุกระดับ จะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมิน
๒. หำกไม่ผ่ำนกำรประเมิน ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

คะแนน
ที่ได้รับ

ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)
( ) ผ่ำนกำรประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ (๖๐)
( ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 6๐)
(ระบุเหตุผล) ……………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………...........................................................………………………..
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ……………………………………………..
(……………………………………………)
ตำแหน่ง ………………………………………………
วันที่ ……………/……………../…………..
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นด้วยกับกำรประเมินข้ำงต้น
( ) มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมินข้ำงต้น ในแต่ละรำยกำร ดังนี้
(ระบุเหตุผล) ……………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………..........................................................………………..
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ……………………………………………..
(……………………………………………)
ตำแหน่ง ………………………………………………
วันที่ ……………/……………../…………..

ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่าน
1. ชื่อผลงำน…………………………………………………………………………………………………….......................................
2. ระยะเวลำที่ดำเนินกำร.………..........................................................................................................................
3. ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิดที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
3.1…………………………………………………………………………………………………………….....................................
3.2……………………………………………………………………………………………………………......................................
4. สรุปสำระและขั้นตอนกำรดำเนินกำร ……………………………………………………………………................................
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
5. ผู้ร่วมดำเนินกำร (ถ้ำมี)
1.ชื่อ…………………………..…..ตำแหน่ง.................................…………….สัดส่วนของผลงำน…………%
2.ชื่อ…………………………..…..ตำแหน่ง.................................…………….สัดส่วนของผลงำน…………%
(เมื่อรวมสัดส่วนทั้งของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกและผู้ดำเนินกำรในผลงำนแต่ละชิ้น/เรื่อง แล้ว
จะต้องเป็น ๑๐๐%)
6. ส่วนของงำนที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรำยละเอียดของผลงำนพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงำน)
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
7. ผลสำเร็จของงำน
เชิงปริมำณ......................................................................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
เชิงคุณภำพ………………………………………………………………………………………………………..................................
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
8. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน เป็นแบบอย่ำง และนำไปใช้ได้
..………(ให้บรรยำยว่ำเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน เป็นแบบอย่ำง และนำไปใช้ได้อย่ำงไร)..............................
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
9. ควำมยุ่งยำกในกำรดำเนินกำร / ปัญหำ / อุปสรรค
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
10. ข้อเสนอแนะ
………...…………………………………………………………………………………….............................................................
..…………………………………………………………………………………………………………….............................................
ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ) ………………………………………….. ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
(……………………………………….)
วันที่ …………./…………………../…………

ขอรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรดำเนินกำรของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ข้ำงต้นถูกต้อง
ตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ) …………………………....................(ถ้ำมี)
(………………................………..)
ผู้ร่วมดำเนินกำร
…..…./………../………

(ลงชื่อ) …………………………................(ถ้ำมี)
(……………………..........................…..)
ผู้ร่วมดำเนินกำร
…..…./………../………

(ลงชื่อ) …………………………...................(ถ้ำมี)
(………………................………..)
ผู้ร่วมดำเนินกำร
…..…./………../………

(ลงชื่อ) …………………………................(ถ้ำมี)
(……………………..........................…..)
ผู้ร่วมดำเนินกำร
…..…./………../………

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ) ……………………….....................…
(……………………….......................)
ตำแหน่ง…………………………....................
…..…./………../………
(ผู้อำนวยกำรกลุ่ม)

(ลงชื่อ) ………………...............................…………
(……………………...........................…..)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนัก
…..…./………../………

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ ……………………………………………………................................
เพื่อประกอบกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง……………………………………………..............ตำแหน่งเลขที่…………............
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................................................................................................................
****************
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………..............................................
หลักการและเหตุผล…………………………….………………………....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
บทวิเคราะห์ ……………………………………………………………...............................................................……..
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
แนวความคิด ……………………………………………………………..............................................................…….
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
ข้อเสนอ……………………………………………………………......................................................................……..
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ……………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
ลงชื่อ……………………………………..............
(………………………………….........…)
ผู้เสนอแนวคิด
…………./……………../…………

สรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก .....................................................................................................................
ตำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ...........................................................................................................
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับคัดเลือก มีดังนี้
(ถ้ำมีหลำยตำแหน่งหรือหลำยสังกัด ให้แยกเป็นช่วง ๆ)
วันที่ เดือน ปี
(ตั้งแต่ – ถึง)

รวมเวลำ
(ปี เดือน วัน)

ตำแหน่ง
/สังกัด

รวมระยะเวลำที่คำดว่ำจะนับได้ทั้งสิ้น

รำยละเอียด
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
(แนบเอกสารประกอบ
เช่น คําสั่ง)

ประมำณกำรเวลำที่คำดว่ำ
จะนับได้

(.........ปี .........เดือน.........วัน)

ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง
(ลงชื่อ)........................................................ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
(...................................................)
(ลงชื่อ)......................................... ผู้บังคับบัญชำ
(............................................)
ตำแหน่ง...................................................
วันที่..........................................................

(ลงชื่อ)............................................. อดีตผู้บังคับบัญชำ
(............................................)
ตำแหน่ง..............................................................
วันที่....................................................................
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หนังสือรับรองการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

---------------------เขียนที่ ..........................................................
วันที่ .......................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................. ตำแหน่ง ................................................
ขอรับรองว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง .................................................
สังกัด .................................................................... ขณะดำรงตำแหน่ง ……………………………………………………………….
สังกัด .................................................................... ตั้งแต่วันที่ ............................................ ถึงวันที่ ...............................
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน ดังนี้
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................................
6) .........................................................................................................................................................
7) .........................................................................................................................................................
8) .........................................................................................................................................................
9) .........................................................................................................................................................
ฯลฯ
ลงชื่อ ............................................... ผู้รับรอง
(………..………………………………)
ตำแหน่ง .................................................................

หมายเหตุ กรณีในช่วงเวลำดังกล่ำวไม่มีคำสั่งมอบหมำยงำน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ……………………………………………………………………………………………………………………….......
ที่ ……………………………………………………..
วันที่ ……………………………………………………………
เรื่อง ขอนับระยะเวลำต้นทุนในกำรดำรงตำแหน่ง........................................................ (ตำแหน่งที่สมัครฯ)
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
ข้ำพเจ้ำ .................................................................... ตำแหน่ง ................................................
สังกัด .................................................................................. มีควำมประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ตำมประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
รำชบุรี เขต 1 ลงวันที่ ............................................. ในตำแหน่ง ....................................................................................
ตำแหน่งเลขที่ ............................... สังกัด ............................................................................................................
เนื่องจำกข้ำพเจ้ำ ( ) ไม่เคยดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ หรือ
( ) ดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ไม่ครบ 1 ปี
จึงมีควำมประสงค์ขอนับระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง ..........................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......................................... ถึงวันที่ ............................................. รวม ..........ปี .........เดือน .........วัน
มำเป็นระยะเวลำต้นทุนในสำยงำนที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ โดยในช่วงเวลำดังกล่ำวได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติงำนตำมคำสั่งสำนัก...................................................... ที่ ................................. ลงวันที่ ...........................
(หรือ ตำมหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน ของ........................................................... ลงวันที่ ..............................)
ดังแนบ ดังนี้
1) ...........................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................
6) ...........................................................................................................................................
7) ...........................................................................................................................................
8) ...........................................................................................................................................
9) ...........................................................................................................................................
ฯลฯ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ลงชื่อ
(ผู้รับรอง)
(........................................)
ตำแหน่ง ................................................
วันที่ ............................................
หมายเหตุ ให้แนบคำสั่งมอบหมำยงำนหรือหนังสือรับรองกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด้วย
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เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด
แบบประเมิน การขอเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย หรือโอน มาบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ของ (ชื่อผู้สมัคร)...................................................................................... ตำแหน่ง..............................................................................
กลุ่ม......................................................................................สังกัด/หน่วยงำน .....................................................................
องค์ประกอบการพิจารณาตามข้อ
๑. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
๑.๑ วุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานตําแหน่ง
 สูงกว่ำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
 เท่ำกับมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

ค่าคะแนน
เอกสารอ้างอิง
(๓๐ คะแนน)
(10 คะแนน) เอกสำรคุณวุฒิกำรศึกษำ
10 คะแนน เอกสำรแนบหน้ำที่...............
๘ คะแนน

๑.๒ อายุราชการทั้งหมด
(กำรคิดจำนวน เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้คิดเป็น ๑ ปี)
เริ่มรับรำชกำรเมื่อวันที่..................................................ถึงวันที่
18 ตุลาคม 2564 รวม................ปี..............เดือน..........วัน
 ๒๐ ปีขึ้นไป
 15 – 19 ปี
 10 – 14 ปี
 5 – 9 ปี
 ต่ำกว่ำ 5 ปี

(10 คะแนน) สำเนำ ก.พ.7
เอกสำรแนบหน้ำที่.............

๑.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในกลุ่มตําแหน่ง
ประเภทเดียวกัน
(กำรคิดจำนวน เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้คิดเป็น ๑ ปี)
เมื่อวันที่....................................ถึงวันที่ ............................................
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
หมำยเหตุ กรณีปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งที่ขอเลื่อนไม่ต่อเนื่อง
ให้ระบุระยะเวลำเป็นช่วงให้ครบตำมระยะเวลำเวลำที่ดำรงตำแหน่ง
 ๑๐ ปีขึ้นไป
 9 ปี
 8 ปี
 7 ปี
 6 ปี
 ต่ำกว่ำ 6 ปี

สำเนำ ก.พ.7
(10 คะแนน) เอกสำรแนบหน้ำที่.....................

10 คะแนน
๘ คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน

10 คะแนน
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
6 คะแนน
5 คะแนน

องค์ประกอบการพิจารณาตามข้อ
๒. ผลการปฏิบัติงาน
๒.๑ จํานวนครั้งที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน (๕ ปีย้อนหลัง) ปีละ ๒ คะแนน
- ร้อยละ ๕ ขึ้นไป (1.5 ขั้นขึ้นไป)
- ต่ำร้อยละ ๕ (1 ขั้น)
จำนวนครั้งที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน (๕ ปีย้อนหลัง)
(ทำเครื่องหมำย ลงในช่อง 1 ขั้น หรือ 1.๕ ขั้น ขึ้นไป)
ปีที่....
1 ขั้น
1.๕ ขั้น ขึ้นไป
ได้คะแนน
1
............คะแนน
2
............คะแนน
3
............คะแนน
4
............คะแนน
5
............คะแนน
รวม ....................ปี .........................ปี ............คะแนน

ค่าคะแนน
เอกสารอ้างอิง
(๓๐ คะแนน) สำเนำ ก.พ.7 /หนังสือแจ้งผลกำร
เลื่อนเงินเดือนเฉพำะรำยบุคคล
(10 คะแนน) เอกสำรแนบหน้ำที่.............. ดังนี้
๒ คะแนน 1. 1 ต.ค. 59 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
๑ คะแนน
1 เม.ย.๖0 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
2. 1 ต.ค. 60 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
1 เม.ย.๖1 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
3. 1 ต.ค. 61 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
1 เม.ย.๖๒ ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
4. 1 ต.ค. 62 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
1 เม.ย.๖3 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
5. 1 ต.ค. 63 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น
1 เม.ย.๖4 ได้ร้อยละ....หรือ....ขั้น

๒.2 ผลงานในหน้าที่จากการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ จำนวน 3 – 5
หน้ำกระดำษ A4 โดยสะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบปรำกฏชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงำน และเป็นแบบอย่ำง และนำไปใช้ได้ (ตัวอย่างที่ 1)

(๒0 คะแนน) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เอกสำรแนบหน้ำที่................

๓. การรักษาวินัย
 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย
 เคยถูกลงโทษทำงวินัยไม่เกินภำคทัณฑ์
หรือได้รับกำรล้ำงมลทิน
 เคยถูกลงโทษทำงวินัยสูงกว่ำภำคทัณฑ์

(๑๐ คะแนน) สำเนำ ก.พ. 7
๑๐ คะแนน เอกสำรแนบหน้ำที่......................

๔. อาวุโสทางราชการ
 อำวุโส ลำดับที่ ๑
 อำวุโส ลำดับที่ ๒
 อำวุโส ลำดับที่ ๓
 อำวุโส ลำดับที่ ๔
 อำวุโส ลำดับที่ ๕

(๑๐ คะแนน)
10 คะแนน
๘ คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน

๕ คะแนน
0 คะแนน

องค์ประกอบการพิจารณาตามข้อ
๕. ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานปัจจุบัน
เมื่อวันที่....................................ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
 10 ปีขึ้นไป
 ........ ปีๆ ละ ๒ คะแนน

ค่าคะแนน
เอกสารอ้างอิง
(๒๐ คะแนน) สำเนำ ก.พ.7
เอกสำรแนบหน้ำที่......................
๒0 คะแนน
.........คะแนน

ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
(.................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่........................................................

(ตัวอย่าง)
แบบเสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด

