
ที ศธ ๐๔๓๒๕/ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึก'ษามัธยมศึก'ษาเพชร,บู'รถ! 
เลขท่ี ๑๕๑ หมู่ท่ี ๙ ต.บ้านโตก อ.เมือง 
จังหวัดเพชรบูรถ! ๖๗๐๐๐

1 ^ 0  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เร่ือง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปล่ียนตำแหน่ง1ข้าราชการครูเIเละ'บุ1คลากรทางการทีกษา ให้ดำรง 

ตำแหน่ง,บุคลากร'ทางการศึกษ'าอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
เรียน ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรถ! ลงวันท่ี ®•๘ กุมภาพันธ์ ๒'ะ,๖๔

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรถ! ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลยม 
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง,บคุลากรทางการศึกษ,าอืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหน่งท่ีว่างในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดเพชรบูรถ! จำนวน ๖ ตำแหน่ง โดยให้ยืนใบสมัครด้วยตนเอง 
ระหว่างวันท่ี ๑ -  ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรถ!
รายละเอียดตามประกาศทีส่ง่มาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรถ! จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วัด้ 
ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน หากมืข้าราชการรายใดมืความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกวันดำแหน่ง 
ท่ีว่างดังกล่าว ให้ย่ืนใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบท่ีกำหนดด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรถ! รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรถ!

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดดำแหน่ง 
โทร. ๐-๕๖๗๒-๐๙๖๕๖ต่อ ๐๓



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์
เร่ือง รับสมัครคัดเสือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเทชรบูรณ์

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์(ตามดำสั่ง คสช.ท่ี ๑๙/๒ ๕ ๖o  ลงวับที่ 
๓ เมษายน ๒!;๖๐) ในคราวประช1มครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมตีเห็นชอบ 
และอบุมัตีให้ประกาศตำแหน่งว่าง รับสมัครคัดเสือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่ 
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญ้ตีระเบียบข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท ีแ่กไชเพมิเตมิ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ดว่นทีส่ดุ 
ท่ี ศร ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวับที ่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรือ่ง การยา้ยและการเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) หนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ที นร ๐๗๐๘/ว ๘ ลงวนัท ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรือ่ง การยา้ยขา้ราชการหลเรอืน หนงัสอืสำนกังาน 
ก.ค.ศ. ดว่นทีส่ดุ ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรอืง การจัดกลุม่ตำแหนง่ข้าร'ไชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) หนงัสอืสำนกังาน ก.พ. 
ที นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๓๔ ลงวันท ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๔๗ เรอืง การคดัเลอืกเพือ่แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
ใหด้ำรงตำแหนง่มลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตั ิ โดยอาศยัความรู ้ ความชำนาญและประสบการณเ์อพาะตวั 
สำหรบัสายงานทเีรมิตน้จากระดบั ๑ และระดบั ๒ หนงัสอืสำนกังาบ ก.พ.ท ี บร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑๐ ลงวันที ่
๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘ เร ือ่ง การประเมบับคุคลเพ ือ่แตง่ต ัง้ใหด้ำรงตำแหนง่สำหรบัผ ูป้ฏบิ ตังิานทมี  ี
ประสบการณ ์ (ตำแหนง่ประ๓ ททัว่ไป) และตำแหนง่ ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ตำแหนง่ระดบั ๘ ลงมา 
หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ที ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวนัท ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรอืง มาตรฐานตำแหนง่ 
ชองขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ที ศอ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
เปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอนขา้ราชการคร ู และบคุลากรทางการศกึษาและการยา้ยขา้ราชการ 
พลเรอืนสามญั ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี คอ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวนัที ่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ เรือ่ง การกำหนดกรอบ 
อตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ใบสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ย เปล่ียนตำแหน่งหรือโอบ เพือ่แต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาดรา รก๘ ค. (๒) ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔



-๒-
จงึประกาศรบัสมคัรคดัเสอืกบคุคลเพ ือ่การเปลีย่นตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึพา 
ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึพาอึน๋ ดามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สงักดัสำนกังานเซตพืน้ทีก่ารศกึพา 
จังหวัดเพชรบรูณ ์ รายละเอยีด ดงันี ้

ใบประกาศนี้
“ การเปลีย่นตำแหนง่” หมายถงึ การแตง่ตัง้ขา้ราซการครแูละบคุลากรทางการศกึพา 

ตามพระราชบัญญติ้ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓1 ท่ีมิใช่บุคลากรทางการศึกพาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสงักดัสว่นราชการเคยีวกนั

©. ดำแหบง่วา่งทีป่ระกาศรนสมคัรดดัเลอืก จำนวน ๖  ตำแหน่ง
๑.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จำนวน ๒ ดำแหบ่ง

ท ี่
ตำแหน่ง 

เลขท่ี ตำแหนง่/กลุม่ ประ๓ ท ระดับ เงินเดอน หมายเหตุ

๑ อ ๓0
กลุม่บรหิารงาบบคุคล
เจา้พนกังาบธรุการ ท่ี,วใป ปฏบิตังิาน/ชำนาญงาน ๔๔,๐๒0

๒ อ ๖
กลุม่อำนวยการ
เจา้พนกังาบธรุการ ท่ัวใป ปฏบิตังิาบ/ชำนาญงาน ๔0,๗00

๑.๒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเาพรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน ๒ ดำแหบ่ง

ท ี่
ตำแหน่ง 

เลขท่ี ตำแหนง่/กลุม่ ประ๓ ท ระดับ เงินเดอืน หมายเหตุ

๑ อ ๓๓
กลุม่นโยบายและแผน
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน วชิาการ ปฏบิตักิาร/ชำนาญการ ๖0,๓๓0

๒ อ ๓๘ เจา้พนกังานธรุการ ท่ัวโป ปฏบิตังิาน/ชำนาญงาบ ๑๗ ,0๖0
๑.๓ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เชต ๔0 จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ท ี่
ตำแหน่ง 

เลขท่ี ตำแหนง่/กลุม่ ประ๓ ท ระดับ เงินเดอืน หมายเหตุ

๑ อ ๒๖
กลุม่กฎหมายและคดี
นิติกร วชิาการ ปฎบิตํกิาร/ชำนาญการ ๑๙, <£<£o

๒ อ ๔๖
หนว่ยตรวจสอบภายใน
นกัวิชาการตรวจสอบภายใบ วชิาการ ปฏบิตักิาร/ชำนาญการ ๔๓,๖00



-๓-
to. คณุสมบตัขิองผูข้อเปลีย่นตำแหนง่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ มคีณุสมบตัทิัว่ไปตามมาตรา ๓ 0 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีนขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษ า พ.ศ. ๒£๔๓/ และแกไ้ขเพมิ เตมิ  และมคีณุ สมบตัติรงตามคณุ สมบตัเิฉพาะ 
สำหรับตำแหนง่ตามมาตรฐานตำแหนง่ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

๒.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ตากว่าข้ันท่ัาของตำแหน่งประเภท สายงาบ และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งท่ัง 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรอเตรียมความพร้อมและพัด1นาอย่างเข้ม 
๒.๔ ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูสอบสวนวา่กระทำความรดวนิยั หรือถูกทัง่คณะกรรมการสอบสวบ 

ทางวนิยัหรอืจรรยาบรรณวชิาชพี
๒.๔ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผดท่ีไต้กระทำโดยปใรanพรือความรดลหุโทษ 
๒.๖ ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูดำเนนิคดลีม้ละลาย
๒.ฬ ในกรณทีตีรวจสอบภายหลงัพบวา่ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอีกผูใ้ดเปน็ผูช้าดคณุสมบตั ิ

ตามทีก่ำหนดใหถ้อืวา่บคุคลผูน้ีน้เปน็ผูข้าดคณุสมบต้ทิีจ่ะแตง่ทัง่ใหด้ำรงดำแหบง่ดงักลา่ว หรือหากผู้ใดได้รับ 
การแต่งทัง่แลว้จะถูกเพกิถอนคำสัง่แต่งทัง่

๓. ระยะเวลาการยืน่ตำรอ้งซอเปลีย่นตำแหนง่
ผู้'ประสงค์เข้ารับการคัดเถือfเบุคคลเพ่ือการเปล่ียนตำแหนงช้าราชกา■ รครูและบุคลากรทางทารศึกษา 

ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใหส้มคัรไดเ้พยีง ๑ ดำแหบง่ โดยยืน่แบบดำขอๆ 
พร้อมเลกสารประกอบการพิจารณา ดว้ยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนกังาบศึกษาริการจังหวัดเพชรบูรณ ี
ทัง่แต่วับที ่ ๑ มนีาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๙ มนีาคม ๒๔๖๔ ใบวนัและเวลาราชการ หากพน้กำหนดเวลา 
ดงักลา่วถอืว่าไมป่ระสงคเ์ขา้รบัการคดัเลอืก

๔. เอกสารประกอบการยืน่ตำรอ้งซอเปลีย่นตำแหนง่
๔.๑ คำขอเปลีย่นตำแหนง่ ตามแบบทีก่ำหนด (ตดิรปูถา่ย ๑ น้ีว ๑ รูป) ทีถ่่ายไว้ไมเ่กนํ 

๖ เดอืน พรอ้มเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง จำบวบ ๓ ชุด รายละเอยีดตามแนบทายประกาศ a  
๔.๒ สำเนาปรญิญาบตัร
๔.๓ สำเบา ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) ทมีรายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ ์ ทัง่แตว่บัทเีรมิรบั 

ราชการจนถงึบจีจบุนั (รบัรองโดยเจาัหนา้ทีท่ะเบยีนประวต้)ิ
๔.๔ สำเบาหลกัฐานการเปลีย่นชือ่-ซือ่สกลุ (ลา้ม)ี
๔.๔ เอกสารและหลกัฐานประกอบการพจิารณา องคป์ระกอบการประเมนิ ตวัขีว้ดั 

และคะแนนประเมนิ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ย เปลีย่นดำแหบง่ หรือโอบ เพีอ่แตง่ทัง่ใหด้ำรงตำแหนง่ 
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๔๖๔ จำนวน ๖ ชุด 
รายละเอยีดตามแนบทา้ยประกาศ to



-๔-
๔.๖ กรณกีารขอเปลีย่นตำแหนง่ ตา่งกลุม่ตำแหนง่โปแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่ประเภท 

วิชาการระดับชำนาญการข้ึนไป ตามหนังสือสำนักงาบ ก.ค.ศ. ท่ี ศร ๐®๐๖.๔/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๔๔๒ 
จะตอ้งพจิารณาการประเมนิบคุคลและผลงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. 
ท่ี นร ๑๐๐๖ /ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๔๔๘ โดยใหจ้ดัสง่เอกสารประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ ดงับี้

(๑) ผลงาบทีผ่า่นมาทีเ่ปน็ผลสำเรจ็ทีเ่กดิจากการปฎบตัหินา้ที ่ ในตำแหนง่หนา้ที ่
ความรบัผดิชอบของผูย้นืคำขอ ยอ้นหลงัโมเ่กนิ ๓ ปี ตำแหนง่ระดบัชำนาญการขึน้โป จำบวบ ๑ เรอืง 
จำนวน ๓ ชุด

(๒) ขอ้ เส น อแบ ะความ คดิ /วธิ กี าร เพ อพฒั นางานหรอืปรบัปรงุงานใหม้  ี
ประสทิธภิาพ แนวคดิทีจ่ะพฒันางาบใบตำแหนง่ทีจ่ะได้รบัการแตง่ตัง้ และมกิารกาัหนดดวัขึว้ดัความสำเรจ็ 
ของการตำเนนิการไว้ดว้ย จำบวบ ๑ เรือ่ง จำนวน an ชุด รายละเอยีดตามเอกสารนบบทา้ยประกาศ ๓

๔.๗ เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ตามแบบคำขอ โดยมผิูร้บัรองสำเนาตามระเบยีบสำนกั 
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และทีแ่กัไขเพิม่เตมิ

๔.๘ ผูย้นีใบสมคัร มหีนา้ท ีศ่กึษารายละเอยีดตามประกาศนีแ้ละจะตอ้งรบัผดิชอบ 
ในการตรวจสอบคณุสมบตัแิละกรอกรายละเอยีดใบใบสมคัรพรอ้มทัง้ยืน่เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร 
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น กรณที ีม่คีวามผดิพลาดอบัเกดิจากผูส้มคัรไมว่า่ดว้ยเหตใุด ๆ อบัมผีลทำใหผู้ส้มคัร 
ไมม่สิทิธีเ้ขา้รบัการคดัเสอืกหรือไมไ่ดรั้บการคดัเสอืกตามประกาศดง้กลา่ว ผู้สมคัรไมส่ามารถใชส้ทิธ๋ึเรียกร้อง 
ใด ๆ ในภายหลงัได้

๔. วธิกีารพจิารณาและเกณฑก์ารคัดสิน
ส ำน กั งาน ศ กึ ษ าธกิารจงัห วดั เพ ช รบ รูณ  ์ จะค ำเน บิ ก ารค ดั เล อื ก โด ยพ จิารณ า 

ตามองคป์ระกอบการประเมนิ ตัวข้ี'งัด และคะแนนประเมนิ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ย เปลีย่นตำแหนง่ 
หรือโอน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ft (๒) ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๔๖๔ ด้งบ้ี 

๔.๑ องคป์ระกอบการประเมนิ ตัวข้ีวัด และคะแนนประเมิน คะแนนเตม็ « 0 ๐  คะแนน 
๑) ความร ู คะแนน ๑๐ คะแนน
to) ความสามารถ คะแนน ๑๐ คะแนน พจิารณาจาก

๒.๑ ทา'รได้'รับแต่งต้ังเป็บคณะกรรมการ ห้รืออนุกรรมการห่รือคณะทำงาน หรือวิทยากร
คะแนน ๔ คะแนน

๒.๒ การไดร้บัรางวลัหรอืการยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ คะแนน ๔ คะแนน
๓) ประสบการณ ์ คะแบบ ๒๔ คะแบบ พจิารณาจาก

๓.๑ อายรุาชการ คะแนน ๑๐ คะแบบ
๓.๒ ระยะเ'̂ ในการดัเรงตำแหน่งหรือเคยดั!รงตำแหน่งในตำแหน่งท่ีขอเ!ล่ียนตำแหน่ง

คะแบบ ๑๐ คะแนน
๓.๓ ผลงานทีเ่คยเสนอเพือ่เลือ่นตำแหนง่/วทิยฐานะ คะแนน ๔ คะแบบ



๔) วนิยันละการรกัษาวนิยั คะนบน ๔ คะแบบ
๔) ผลการปฏบิดัง้านทีผ่า่นมา คะแบบ ๓๐ คะแบบ
๖) ผลงา!ร่ืนท่ีนฝ็คงไฬ้ผ็บทีงค71มเค๓ มฝิามารฅฬิเศษฬ่ีเป็ไฟระโEเฝตอ่การ^นดัง้าน

คะแบบ too คะแบบ
๕.๒ เกณฑก์ารตัดสิน

๕.๒.๑ ใหน้า่คะแบบจากการประเมนิบคุคล ตามองคป์ระกอบการประเมน ตัวช้ีวัด 
และคะแนนประเมิน จดัเรยีงลำดบัจากมากไปหานอ้ย

๕.๒.๒ใหผู้้ไคค้ะแนนรวมสงูสดุเมินผูไ้ค้รับการพจิารณาใหเ้ปลีย่นตำแหนง่ 
๕.๒.๓ กรณทีีค่ะแนนเท,ากบั ใหผู้ท้ีอ่าวโุสตามหลกัราชการตามหนงัสอืลำนกังาบ 

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เมินผู้ไค้รับการพิจารณาให้เปล่ียนตำแหน่ง
๕.๒.๔ กรณีท่ีคะแบบอาวุโสตามหลักราชการที ก.ค.ศ. กำVเนดเท่ากับให้อยู่ในดุลยพินิจ 

ชอง กศจ. เมนิผูพ้จิารณา และผลการตัดสินให้ถีอเมิบท่ีสุด
๕.๓ การพจิารณาคดัเสอืกบคุคลเพอืรบัเปลีย่นตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษา ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ดามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนงัสอืลำนกังาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ โดยจะพจิารณาเรยีงตามลำดบั ดังน้ี 

๑) การพจิารณาเปลีย่นตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
๒) การพจิารณาโอบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

๕๔กรณตีา่งกลุม่ตำแหนง่ นอกจากพจิารณาคะแนนรวมตามองคป์ระกอบ ขอ้ ๕.๑ แล้ว 
จะต้อง,โห้คะแนนการประเมินผลงานหรีอผลการปฏิบัติงาบท่ีผ่านมา จากคณะกรรมการแต่ละคนไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะถอืวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ

๖. การแตง่ตัง้
๖.๑ จะแต่งต้ังผู้ไค้รับการคัดเสือกตามตำแหน่งว่าง ดามประกาศตำแหน่งว่างเม่ือไค้รับการอนุมิติ 

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณีแล้ว กรณีผู้ไค้ร ับการคัดเสือกรายใดต้องเสนอ ก.ค.ค. 
พิจารณาคุณสมบัติ จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง เมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว และหากตรวจพบภายหลัง 
ว่าผู้ไค้รับการคัดเสือกเมินผู้มีคุณสมบัติต่างไปจาก ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรีอยกเลิกคำสั่ง 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิโต ๆ ใบภายหลังมิไค้

๖.๒ผู้ท่ีไค้รับการคัดเสือกไค้รับคะแนนประเมินสูงสุดจะไค้รันการพิจารณารับเปล่ียนตำแหน่ง 
แลว้แตก่รณ ี และหากผูไ้ดร้บัการคดัเสอืกเมนิผูด้ำรงตำแหนง่ตา่งกลุม่ตำแหนง่ไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 
ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการชีบ้ไป จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิบคุคลและผลงาบและจะแตง่ตัง้ไค ้
กต็อ่เมือ่คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดเพชรบรูณมีมิตอินมุติแิลว้



-๖-
๖.๓ กรณทีีผู่ย้ืน่ความประสงคข์อเปลีย่นดำแหบง่แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง 

หรือดำเนนิการอ่ืนใดได้ เว้นแต่เปน็ความประสงค์ของหนว่ยงานด้นสงักดั ทงันี ้ดอ้งดำเนนิการกอ่นออกดำลงั

จึงประกาคใหท้ราบโดยทัว่กัน
ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๔๖๔

(ประหยัด แกน่ชา)
ศกึษาธิการจงัหวดัเหชรบรูณ ์

กรรมการและเลขานกุาร แทบ 
ประธานคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเพชรบรูณ์



ปฏทินิรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่การเปลีย่นตำแหนง่ชา้ราชการครแูละบคุลากรvnงการศกึษา 
ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการสกืษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

สงักดัสำนกังาบเขตทีบ้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัเหชรบรูณ ์
(แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัเพชรบรูณ ์ลงวันท่ี กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔)

ท ี่ การดำเนนิการ วัน เสือน นิ
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๔๖๔
๒ รับสมัคร ๑-๘ มีนาคม ๒๔๖๔ 

(ในวบัและเวลาราชการ)
๓ ตรวจสอบคุณสมนิติ ระหว่างวันที ่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๔๖๔
๔ ประกาศรายชือ่ ภายในวันที ่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๖๔
๔ ดำเนนิการคดัเลอืกโดยวธิกีารประเนบิ ตามองคป์ระกอบ 

การประเนนิ ตัวข้ีวัด และคะแบบประเนบิ
ระหว่างวับที ่ ๒๒-๒๖ มนีาคม ๒๔๖๔

๖ ประกาศรายชือ่ผผ้า่นการคดัเลอืก ภายในวันที ่ ๓๐ มนีาคม ๒๔๖๔



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรหางการสิกษา 
ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรหางการสิกษาอื่บ คามมาตรา ๓๘ ค. (to)

เขียนท่ี.

รปูถา่ย ๑ น้ิว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน

วันที่............ เดือน .พ.ศ

เรือ่ง ขอเปลีย่นตำแหนง่ไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บศุลากรทางการศกึษาอืน่ดามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เรยีบ ศกึษาธิการจงัหวดัเพชรบรูณ์

ดว้ยขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ชัน้ยศ)................
เกดิวันที่.......... เดอืน................................พ.ศ.......................
บจีจบุนัเปน็ขา้ราชการ...........................................................
ระดบั/วทิยฐานะ..............................รบัเงินเดอืน ระดบั/ชัน้
สงักดั/หนว่ยงานการศกึษา/กอง/สำนกั................................
กระทรวง...................................................ตัง้อยูท่ี.่................
ตำบล/แชวง..................................... ยำน)ย/เขต...................
โทรศัพท.์........................ .โทรศัพทเ์คล่ือนที.่.........................

............................................................ อายุ

.เลขประจำตวัประชาชน............................

.........ตำแหนง่............................................
.................................... อตัรา/ชัน้..............
................................ กรม............................

.หมู่...................ถนน...........................
.จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย์.
.โทรสาร.................. e-m ail................

.ปี

.บาท

บีจจุบันอยู่บ้านเลฃที่................หมู่ท่ี................ถนน............................. ตำบล/แขวง..............................
อำ๓ อ/เขต..................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน.............
โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................................โทรสาร..................................... e-mail.......................................
มีความสมัคร'พขอเปล่ียนดำแหบ่ง'โปแต่งต้ัง,ไห้ดำรงตันVTUงนุคล'tfTรพ*ฑรศึก,ษพ่ึบต-ามมาตรา 0๘ ค.(๒)
ตำแหน่ง............................................................. กลุ่ม/สถานศึกษา.........................................................................
สังกัดหน่วยการศึกษา/ส่วนราชการ........................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอเรียบว่า
๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๓/
๒. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ..................................... เมื่อวันที่............. เดือน.................พ.ศ....

ตำแหน่ง.............................................................. ระดับ/ชั้น............................... สังกัด...........................................
ส่วนราชการ.................................................................... กระทรวง........................................................................

๓. วินัย/คดืความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ไนระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย ( ) ไม่อยู่ไนระหว่างถูกตัเณีนการทาง่วินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา ( ) ไม่อยู่ไนระหว่างถูกดำเนิบคดีอาญา
( ) อยู่ใบระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย ( ) ไม่อยู่ไนระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

/ ๔.เหตุผล...



๒-
๔. เหตผุลการขอฟลีย่บตำแหนง่

๕. ประวติกิารศกึ,เ!!'า(ให้ระบุคุณรุฒิหุกระดับ ตัง้แตร่ะดบัประกาศนยบตัรวขิาขที (ปวจ.) หรืa ทียนท่าข้ึนโป)
ท ี่ คุณวุฒิ สาขา/วขิาเอก สถาบนัการศกึษา

๒
€0
Gl
๕

ฯลฯ

๖. ประวต้กิารรบัราขการ (ระบเุนพาะทีม่กีารเปลีย่นตำแหนง่/ระดบั หรอืเปลีย่นหนว่ยงาน)
ท ี่ วัน เดือน ปี ตำแหนง่/ระดบั สังกัด หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕

ฯลฯ
ลำหรับตำแหนง่ประน!ทวิ,ซาการให้ระบุว่า,บรรจุและแต่งต้ังโตยวิธี!ต หรอัมเอกสารหลกัฐาน

๗. ผลงานหรอืผลการปฏบิตังิาบทีผ่า่นมา และผลงานอืบ่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ 
ประโยขบตอ่การปฏบิตังิานใบตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทปีระสงคจ์ะขอเปลีย่น 
ตำแหนง่ (ใหแ้บบเอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณา)

๗.๑ ผลงาบหรอืผลการปฏบิต้งิาบทีผ่า่นมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)

๗.๒ ผลงาบทีเ่คยเสนอเพือ่เลือ่นตำแหนง่/วทิยฐานะ (ถา้ม)ี

๗.๓ ผลงานอืน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปบีประโยขนต่อ่การปฏบิต้งิาบ

/ ๘.ปีจจุบ ัน...



๘. บีจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจำตำแพ่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐวนะ เคีอบละ...............................บาท
เมือไดเ้ปลี่ยนตำแพ่งมาดำรงตำแVใบ่งใด ข้าพเจ้ายินยอมท ี่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามทีกำหนด 
สำหรับตำแพ่งบั้น

๙. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีส่งเพ่ือประกอบการพิจารถภโดยมีผู้รับรองลั!เนาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ ตังน้ี

o  ๙ .๑ สำเนาปริญญาบัตร หริอเอกสารหลักฐานอี่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา 
o  ๙.b สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
o  ๙.๓ สำเนาทะเบียนประวิตข้าราชการ (ก.พ.๗) ที่มืรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ ์

ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจบถึงบีจจุบัน 
o  ๙.๔ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหริอผลการปฎบีตงาน 
o  ๙.๕ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการปฎิบัตงานในตำแหน่งที่จะขอเปลี่ยนตำแหน่ง 
o  ๙.๖ สำเนามาตรฐานตำแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแพ่ง ดำรงตำแหน่งอยูบ่จีจบัุน 

ในส่วนราขการหรือหน่วยงานลังกัดเดิม
o  ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่บที่เกี่ยวข้อง เข่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนขื่อตัว ข่ือสกุล 

ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
o  ๙.๘ เอกสารหลักฐานอื่บท่ีผู้ขอเปลี่ยนตำแพ่งเพ่ว่าเป็นประโยชน์ใบการพิจารณารันปลี่ยนตำแพ่ง 
o  ๙.๙ กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแพ่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ๒ 

ต่อมาได้เปลี่ยนประ๓ ทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน 
ประ๓ ทตำแหน่ง

ข ้าพเจ ้าขอรับรองว ่าข ้อความและเอกสารหลักฐานตามท ีระบ ุและย ีนขอย ้ายไว ัน ี้ ถ ูกต้อง 
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนบัถือ

(ลงข่ือ)..................................................
(....................................................................)

ต ำแ พ ง่ .................................................

/คำรับรอง...



คำรับรองและความเหบ็ของผูบ้งัคบับญัชา
ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เปน็ความจรงิและมคีวามเหม็เพีอ่ประกอบการพจิารพ''ค*ันี้

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

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

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดบักอง/สำนกั หรอืเทยบเทา่)*

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

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

ความเหน็ชองผูบ้งัคบับญัชา (ระดับสว่นราชการ)**

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

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

หมายเหต ุ *๑. ให ร้บัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานตามทีผู่ย้ืบ่ชอเปลีย่นตำแหนง่ ถกูตอ้งตามความ 
เปน็จรงิทกุประการ พรอ้มทัง้รบัรองความประพฤต ิ ความรูแ้ละความสามารถใบการปฏบิตัหินา้ที ่
ราชการของผูข้อเปลีย่นตำแหนง่ดวัย โดยผูร้บัรองตอ้งเปน็ผูบ้งัคบับญัชาไมต่รกวา่ผูอ้ำนวยการ 
กอง/สำนกั หรอืเทยีบเทา่
**๒. ใหร้ะบคุวามเหบ็วา่ รบยอมหรือไมร่บยอมใหเ้ปลีย่นตำแหนง่พร้อมเหตผุล



เอกสารแบบท้ายประกาศ ๒

องค์ประกอบการประเมนิ ตวัชีว้ดั และคะนบนประเมิน
(ตามแบบท้ายของประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด!.พชรบูรณ์ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔)

องค์ประกอบการประเมนิ ตวัชีว้คั และคะนบบประเมิน คะแบบเคม็ « 0 0  คะแบบ

«1 . องคป์ระกอบการประเมนิ ตัวช ีวั้ด และคะแนนประเมนิ คะแบบเคม็ ® oo คะแบบ 
๑) ความ! คะแนน ๑๐  คะแนน
to) ความสามารถ คะแบบ ๑© คะแบบ พจิารณาจาก

๒.๑ การได้รับแต่งตัง้เปน็คณะกรรมการ หรอือนกุรรมการหรอืคณะทำงาบ หรอืวิทยากร
คะแนน ๕ คะแนน

๒.๒ การไดร้บัรางวลัหรลืการยกยอ่งเขดิช๓ู ยรติ คะแนน ๕ คะแนน
๓) ประสบการณ ์ คะแบบ ๒๔ คะแบบ พจิารณาจาก

๓.๑ อายรุาขการ คะแนน ๑ 0  คะแนน
๓.๒ ระยะเวลาใบการดำรงตำแหนง่หรือเคยคำรงตำแหนง่ในต'ิ!แหนง่ทีข่อเปลีย่นตำแหนง่

คะแนน ๑ 0  ตะแนบ
๓.๓ ผลงานทีเ่คยเสนอเพือ่เลือ่นตำแหนง่/วทิยฐานะ คะแนน ๔ คะแนน 

๔) วนิยัและการรกัษาวนิยั คะแบบ ๔ คะแบน
๔) ผลการปฏบิตังิาบทีผ่า่นมา คะแบบ ๓0  คะแบน
๖ ) ผลงานอีบ่ทีแ่สดงใหเ้หบ็ถงึความ!ความสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยขนต่3่ การปฏบิตังิาบ

คะแนบ too คะแบบ
๒. เกณฑก์ารตัดสิน

๒.๑ ใหน้า่คะแนนจากการประเมนิบคุคล ตามองคป์ระกอบการประเมนิ ตัวช้ีวัด และคะแนนประเมนิ 
จดัเรยีงลำดบัจากมากไปหานอ้ย

๒.๒ใหผู้้ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้!,ด้รับการพจิารณาใหเ้ปล่ียนดำแVเบง่
๒.๓ กรณท์ีค่ะแบบเทา่กนั ใหผู้ท้ีอ่าวโุสตามหลกัราขการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด เปน็ผูใ้ดร้บัการพจิารณา 

ใหเ้ปลีย่นตำแหนง่
๒.๔ กรณทีีค่ะแนนอาวโุสตามหลกัราขการที ่ ก.ค.ศ. กำหนดเทา่กนัใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ กศจ. 

เปน็ผูพ้จิารณา และผลการตัดสินให้ถือเป็นท่ีสุด



เอกสารแบบท้ายประกาศ

ผลงานทีเ่ปน็ผลการดำเนบิงานทีผ่า่บมา

๑. ซือ่ผลงาบ.....................................................................................................
๒. ระยะเวลาทีด่ำเนนิการ.................................................................................
๓. ความรู้ทางวิซาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ใบการดำเนินการ

๔. สรุปสาระและข้ันตอนการดำเนินการ

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)
๑) ซ ื่อ ................................................................... สัดส่วนของผลงาน................. %

(เมื่อรวมสัดส่วนทั้งของผู้สมัครเช้ารับการคัดเลือกและผู้ร่วมดำเนินการใบผลงานแต่ละขี๋น/เรื่องแล้ว 
ได้ ๑๐๐ %

๒) ซ ื่อ ....................................................................สัดส่วนของผลงาน................%
(เมื่อรวมสัดส่วนทั้งของผู้สมัครเข้ารับการดัดเลือกและผู้ร่วมดำเนินการในผลงานแต่ละขี๋น/เรื่องแล้ว 

ได้ ๑๐๐ %
๖. ส่วนของงาบท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิ‘บต ๘๐ % (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมท้ังสัดส่วนของผลงาบ)

๗. ผลส่าเรืจของงาน (เชงิปรมิาณ/คณุภาพ)

๘. การนำไปใช้ประโยขนิ

๙. ความยุ่งยากและอุปสรรคในการดำเนนิการ

๑๐. ข้อเสนอแนะ

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างด้นเปน็ความจริงทกุประการ

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

วบัท ี่.....................................
/ขอรบัรองวา่....



ขอรบัรองวา่ลดัสว่นหรอืลกัษณะงานในการดำเนนิการของผูเ้สนอชา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความเปน็จรงิ 
ทุกประการ

ลงข ือ่ ...........................................  ลงชือ่............................................
( ..................................................................)

นุ:ร่วมดำเนินการ
วับท่ี

( .................................................................. )

ผ้ร่วมดำเนินการ
วันท่ี

ใต้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวช้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงขือ่............................................
(.................................................................. )

ตำแหนง่........................................
วนัท ี่...............................................
(ผู้บังคับบัญซาท่ีควบคุมดูแลการดำเนินการ)



ขอ้เสนอแนะความคดิ/วริกีารเพือ่พฒันางาบหรอีปรบัปรงุงานใหร้ประสทิธกิา'พนากขึน้
ขอ ง.........................................................

เพีอ่ประกอบการนต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่.......................... ตำแหนง่เลขที่...............
สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษา.............................................

เร่ือง
หลักการและเหตุผล

บทวิเคราะห/์แนวความคดิ/ขอ้เสนอ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ลงข่ือ

ผ้เสบอแนวคิด
วันท่ี


