
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปล่ียนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง             
         บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
         ในจังหวัดเพชรบุรี 

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

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ในการประชุมครั้ง 2/2565 เมื่อวันท่ี  
27 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ใช้ต าแหน่งว่างท่ีมีอัตราเงินเดือน และอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเปล่ียนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (4) มาตรา ๕7 และมาตรา ๕9 ประกอบกับมาตรา 2๙  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 หนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี  
15 กันยายน 2548 หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันท่ี 
27 สิงหาคม 2552 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 และหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปล่ียนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 

  1. ต ำแหน่งว่ำงที่ประสงค์รับเปลี่ยนต ำแหน่ง/รับย้ำย/รับโอน  

      1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จ านวน 3 ต าแหน่ง 
 

ท่ี ต ำแหน่ง/ระดับ 
ต ำแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม หมำยเหตุ 

1 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 อ านวยการ  
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 10 บริหารงานการเงินฯ  
3 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 บริหารงานการเงินฯ  

 

/2. ในประกาศ… 
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  2. ในประกาศนี้  
  “การเปล่ียนต าแหน ง” หมายถึง การแต่ง ต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีมิใช่บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน  
  “การย้าย” หมายถึง การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าเดิมในหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัดส่วนราชการเดียวกัน  
  “การโอน” หมายถึง  การบรรจุและแต่ง ต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดส่วนราชการอื่น ให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

  3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
  3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง 
ท่ีจะแต่งต้ัง 
  3.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  3.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
  3.7 ส าหรับผู้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 -  3 .6 แล้ว   ต้องได้รับ 
ความยินยอมให้โอนจากผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

 4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบค าขอฯ ได้ท่ีเว็บไซต์ www.pbipeo.go.th และยื่นแบบค าขอฯ 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนวังตะโก หมู่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี76000 
ต้ังแต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565 โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ส่งต้นทาง ในวันท่ี 2 มีนาคม 
2565  เป็นวันยื่นแบบค าขอฯ วันสุดท้าย ท้ังนี้ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียง  
1 ต าแหน่ง  

 5. เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรยื่นสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
      5.1 แบบค าขอเปล่ียนต าแหน่ง/ย้าย/โอน ตามแบบท่ีก าหนด (กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและ 
ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป) พร้อมเอกสารหลักฐาน จ านวน 1 ชุด (รำยละเอียด 
ตำมเอกสำรหมำยเลข 2)  
 

/5.2 เอกสาร… 
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      5.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา รายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินท่ี 1 - 8  จ านวน 5 เล่ม  (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 3) 
       5.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา รายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินท่ี 9  จ านวน 5 เล่ม  (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 3)  
       5.4 กรณีการเปล่ียนต าแหน่ง การรับย้าย และการรับโอนต่างกลุ่มต าแหน่ง ไปแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงานขึ้นไป  จะต้อง
พิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552 ซึ่งก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และ ท่ี นร 1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 
2547 มาใช้โดยอนุโลม  ซึ่งผู้ประสงค์ยื่นขอเปล่ียนต าแหน่ง ย้าย โอน และย้ายข้าราชการพลเรือนระดับช านาญการ 
หรือช านาญการพิเศษ จะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 
      5.4.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับ
ช านาญงานขึ้นไป ประกอบด้วยผลงานท่ีจะประเมินเข้าสู่ต าแหน่งย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี  จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
จ านวน 5 เล่ม และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง จ านวน 5 เล่ม 
      5.4.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ประกอบด้วยผลงานท่ีจะประเมิน
เข้าสู่ต าแหน่ง ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง จ านวน 5 เล่ม และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน 
จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง จ านวน 5 เล่ม 

  หมำยเหตุ  ท้ังนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และรับรองส าเนา 
เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกทุกฉบับ โดยเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ 
ยกเว้นส ำเนำ ก.พ. 7 ต้องให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบรับรองส ำเนำถูกต้องและรับรองเร่ืองโทษทำงวินัย   
หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก หรือใช้เอกสาร 
อันเป็นเท็จ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 6. วิธีกำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรตัดสิน 
  6.1 พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผลการประเมินตามองค์ประกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้ 
  6.2 การเปล่ียนต าแหน่ง การรับย้าย และการรับโอน ต่างกลุ่มต าแหน่ง ไปแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  6.3 การพิจารณารับโอนจะด าเนินการภายหลังจากการย้ายหรือการเปล่ียนต าแหน่งและ  
การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
เสร็จส้ินแล้ว (พิจารณาการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  การพิจารณาย้ายข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ  การพิจารณาเปล่ียนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามล าดับ) 
 
 

/โดยให้ผู้ท่ี... 
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 โดยให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละต าแหน่งตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด  
แบบประเมิน และคะแนนประเมินตามแนบท้ายประกาศนี้เป็นผู้ได้รับการพิจารณา   หากได้คะแนนรวมเท่ากัน 
ให้พิจารณาตามล าดับอาวุโสตามหลักราชการและไม่มีการขึ้นบัญชี   หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับ 
การพิจารณาและแต่ง ต้ังรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ  จะด าเนินการเพิกถอนค า ส่ังนั้น ทันที  
และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังส้ิน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
         (นายสมสันต์  ลือก าลัง) 
      ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี
  



 
เอกสำรหมำยเลข 1 

 
ก ำหนดกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 
 

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

  ประกาศรับสมัคร       วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 
  รับสมัคร       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 
          ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2565 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    ภายในวันท่ี 11 มีนาคม 2565 
  ด าเนินการคัดเลือก      วันท่ี 16 มีนาคม 2565 
  ประกาศผลการคัดเลือก      ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 
 

.......................................................... 
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เอกสำรหมำยเลข 3 
รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปบรรจ ุ
และแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 

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

องค์ประกอบการพิจารณา มีอยู่  9  ด้าน ประกอบด้วย 
 1. ความรู้         5  คะแนน 
 2. ความสามารถ         5  คะแนน 
 3. ประสบการณ์         5  คะแนน 
 4. ผลงาน         5  คะแนน 
 5. อายุราชการ         5  คะแนน 
 6. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน      5  คะแนน 
 7. ความประพฤติ        5  คะแนน 
 8. เหตุผลการขอเปล่ียนต าแหน่ง/ย้าย/โอน      5  คะแนน 
 9. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน              10  คะแนน 

       รวม           50  คะแนน  

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

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

3 ประสบการณ์  พิจารณาจากการด ารงต าแหน่ง (5 คะแนน) พิจารณาจากการด ารงต าแหน่ง หรือ 
 หรือเคยด ารงต าแหน่ง  เคยด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือต าแหน่ง 
 1) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือตรงกับต าแหน่ง 5 ตรงกับต าแหน่งท่ีขอเปล่ียน หรือย้าย  
     ท่ีขอเปล่ียน/ย้าย/โอน  หรือโอน แล้วแต่กรณี  แนบหลักฐาน 
 2) เคยด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือตรงกับต าแหน่ง 4 ประกอบการพิจารณา 
     ท่ีขอเปล่ียน/ย้าย/โอน   
 3) ไม่เคยด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือตรงกับต าแหน่ง 3  
     ท่ีขอเปล่ียน/ย้าย/โอน   
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7 ความประพฤติ (5 คะแนน) พิจารณาจากการถูกลงโทษทางวินัย 
 1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 ต้ังแต่เริ่มรับราชการนับถึงวันสุดท้าย 
 2) เคยถูกลงโทษทางวินัย ขั้นภาคทัณฑ์ 3 ของการรับสมัครโดยตรวจสอบจาก 
 3) เคยถูกลงโทษทางวินัยข้ันสูงกว่าภาคทัณฑ์ 0 หลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ไม่ให้ 
   น าผลของ พ.ร.บ.ล้างมลทิน มามีผล 
   ต่อการพิจารณา 

8 เหตุผลการขอเปล่ียน/ย้าย/โอน (5 คะแนน) พิจารณาจากเหตุผลการขอเปล่ียน  
 1) อยู่รวมกับคู่สมรส 5 ต าแหน่ง/ย้าย/โอน แล้วแต่กรณี 
 2) ดูแลบิดามารดา หรือบุตร 4 แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 3) กลับภูมิล าเนา 3  
 4) อื่น ๆ 2  

9 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน (10 คะแนน) ให้เขียนวิสัยทัศน์และแนวทาง 
 1) แนวคิด ความเป็นไปได้ เหมาะสม และ 5 การพัฒนางานในต าแหน่งท่ีขอเปล่ียน/  
     ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ  ย้าย/โอน แล้วแต่กรณี ไม่เกิน 2 หน้า  
 2) แนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 5 กระดาษเอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 Point  
     ประสิทธิผลในต าแหน่งท่ีขอเปล่ียน  โดยใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ต าแหน่ง/ย้าย/โอน แล้วแต่กรณี  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา  
   จ านวนไม่เกิน 5 คน 

 

ท่ี องค์ประกอบกำรประเมิน ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
4 ผลงาน พิจารณาจากผลงานท่ีเกิดกับตนเอง (5 คะแนน) พิจารณาจากการได้รับรางวัล จัดโดย 
 1) สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือระดับ 5 หน่วยงานภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ 
     จังหวัดหรือเทียบเคียง  ได้แก่ผลงานท่ีเกิดจากการประกวด 
 2) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัด 4 การแข่งขัน การคัดเลือก  โดยระบุช่ือ 
     หรือเทียบเคียง  ผู้ได้รับรางวัล แนบหลักฐานประกอบ 
 3) ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับ 3 การพิจารณา 
     จังหวัดหรือเทียบเคียง   

5 อายุราชการ (5 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการ 
 1) ต้ังแต่ 15  ปีข้ึนไป 5 ต้ังแต่วันบรรจุนับถึงวันสุดท้ายของ 
 2) ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี 4 การรับสมัคร แนบหลักฐานประกอบ 
 3) ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 3 การพิจารณา 
 4) น้อยกว่า 5 ปี 2  

6 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน (5 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาการด ารง 
 1) ต้ังแต่ 8 ปีข้ึนไป 5 ต าแหน่งปัจจุบันนับถึงวันสุดท้ายของ 
 2) ต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี 4 การรับสมัคร แนบหลักฐานประกอบ 
 3) ต้ังแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6 ปี 3 การพิจารณา 
 4) น้อยกว่า 4 ปี 2  
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