
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา                                                                                   
เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 …………………………………………….. 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือสำนักงาน                   
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน  ตัวชี้ วัด  แบบประเมิน  และคะแนนประเมิน                           
กรณีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร                      
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) และการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 ประกอบกับมติ กศจ.พะเยาในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดังนี้ 

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคดัเลือก  
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา                 

38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

 

ที ่

 

ตำแหน่ง 

 

ระดับ 

 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

 

กลุ่ม 

 

หมายเหตุ 

1 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 16 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

 

2. คุณสมบัติ... 
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2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด                                                                                                                                                                                                                                       

2.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือ 
รับโอน 

2.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม     
2.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                                                                                       
2.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย                                                                      
2.6 ไมเ่คยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ 

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.7 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง                    
จากผลการสอบแข่ งขั น ในป ระ เภ ทตำแห น่ ง เดี ย วกั นห รือ เที ยบ เท่ ากั บ ต ำแหน่ งที่ จ ะขอ โอน                              
โดยเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. หรือ 
ก.ค.ศ. กำหนดและต้องเป็นผลการสอบแข่งขันประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งปัจจุบันก่อน 

2.8 สำหรับผู้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.7 แล้ว ต้องได้รับความยินยอม
ให้โอนจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร                
ผู้ประสงค์ขอโอน ให้ส่งแบบคำขอโอนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  2  ตั้ งแต่ วันที่  11  กรกฎาคม  ถึ งวันที่                               
22 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวนี้ ถือว่าไม่ประสงค์ขอโอน ดังนี้  

3.1 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2  ถนนจุน -  ปง  หมู่ที่ 17  ตำบลจุน อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ในวันและเวลาราชการ  

3.2 สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ให้จ่าหน้าซองส่งถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ถนนจุน - ปง  หมู่ที่  17  ตำบลจุน อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  
56150 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันรับสมัครสุดท้าย 

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย  
  4.1 แบบคำขอโอน พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
 4.2 เอกสารและหลักฐานการประกอบการพิจารณา ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด                    
แบบประเมิน และคะแนนประเมินฯ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ฉบับลงวันที่                 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

/กรณีดำรง... 
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 กรณดีำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการข้ึนไป ให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
 4.3 วิสัยทัศน์ในการพัฒนางานในตำแหน่งที่ขอโอน ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4 จำนวน 6 ชุด 
 4.4 ผลงานที่เป็นผลดำเนินงานที่ผ่านมา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 3 เรื่อง/(ชิ้น) จำนวน 6 ชุด 
 4.5 แนวคิดและวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จำนวน 6 ชุด 

 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้ง    
ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ไว้ด้วย  
 หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดให้จัดทำเป็นฉบับเดียวกัน จำนวน 6 ชุด โดยให้จัดทำเป็น ต้นฉบับ 
จำนวน 1 ชุด และสำเนา จำนวน 5 ชุด 

5. เกณฑ์การพิจารณา 
 5.1 พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
แบบประเมิน และคะแนนประเมินฯ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ฉบับลงวันที่                 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 5.2 กรณีรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ผู้ขอโอนจะต้อง                   
ผ่านการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

5.3 กรณีรับโอนต่างกลุ่มตำแหน่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาที่ควบคุม
ตามลำดับ  

ประกาศ ณ วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

            
(นางสาวประไพพร  อุทธิยา) 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

เขียนที่.................................                                                                                                      
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ. ..............                                                                                          

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38ค.(2)  

เรียน  (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี) 

ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ........................................................................อายุ............ปี
เกิดวันที่...........เดือน...................พ.ศ..................เลขประจำตัวประชาชน......................................... ....ปัจจุบัน
เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น...............................ตำแหน่ง.............................. ........................................
ระดับ/วิทยฐานะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น..............................อัตรา/ขั้น.............. ..........บาท
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สำนัก........................................................กรม.................................................
กระทรวง....................................................ตั้งอยู่ที่..................................................หมู่ที่ .........ถนน.....................
ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์...............
โทรศัพท์...........................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................โทรสาร.........................e-mail………………….....      

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่................ถนน........................ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต
...............จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์เคลื่อนที่
.................โทรสาร..........................................e-mail……………………………….......มีความสมัครใจขอโอนมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ตำเหน่ง...................................................กลุ่ม/สถานศึกษา................................................................
สังกัดหน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ............................................................................................ ....................
 ข้าพเจ้าขอเรียนว่า                                                                                                     
 1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                                                                                    
 2. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ...............................เมือ่วันที่............เดือน.....................พ.ศ.........
ตำแหน่ง.......................ระดับ/ชั้น..........................สังกัด........................ส่วนราชการ............กระทรวง..............
 3. วินัย/คดีความ                                                                                                                                                  
(  ) เคยถูกลงโทษทางวินัย                                                (  ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย                                                          
(  ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย                                (  ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย                                    
(  ) อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา                                       (  ) ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 
(  ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย                               (  ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 

/4. เหตุผล... 

ติดรูปถ่าย1
นิ้ว ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอโอน                                                           
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
 5. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป)                                                                                                                 

ที ่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................ 
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน) 

ที ่ วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... ……………………………………... ……………………………………… .......................... 
2 ............................... ……………………………………… ……………………………………… ………………....... 
3 ............................... ……………………………………… ……………………………………… ………………….. 
4 ............................... ……………………………………… ……………………………………… …………………… 
5 
 

............................... 
ฯลฯ 

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

สำหรับตำแหน่งประเภททวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน             
 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ประสงค์จะขอ
ย้าย/โอน   (ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา)                                                                                                                                          
 7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 2 ปี)                                                             
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
 7.2 ผลงานทีเ่คยเสนอเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี)                         
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ................................... 

 

/7.3 ผลงาน... 
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7.3 ผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
 8. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ..............................บาท
เมื่อได้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนมาดำรงตำแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน 
ตามท่ีกำหนด สำหรับตำแหน่งนั้น                                                                                                                 
 9. หลักฐานเอกสารต่างๆที่ส่งเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้                                                      

o 9.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่แสดงการสำเร็จการศึกษา 
o 9.2 สำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
o 9.3 สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่

เริ่มรับราชการจนปัจจุบัน 
o 9.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

สังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน 
o 9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ำกว่าเดิม (ถ้ามี)  
o 9.6 สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
o 9.7 สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะขอโอน 
o 9.8 สำเนามาตรฐานตำแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ตำแหน่งปัจจุบัน ในส่วน

ราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม  
o 9.9 สำเนาเอกสารหลักฐาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 
o 9.10 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการ

พิจารณารับย้าย/โอน 
o 9.11 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 

และ2ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการ
เปลี่ยนประเภทตำแหน่ง 

 

/ข้าพเจ้า... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ ระบุและยื่นขอโอนไว้นี้ ถูกต้อง                   
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                              
      ขอแสดงความนับถือ      
     (ลงชื่อ)............................................    
            (...............................................)    
     ตำแหน่ง................................................ 

คำรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา           
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้         
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                 (.......................................................) 

                              ตำแหน่ง.................................................  
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า) *                                                                      
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  

                    (ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
                 (.......................................................) 

                                                   ตำแหน่ง................................................ 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ)  **                                                                                          
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................            
                                   (ลงชื่อ)..................................................... 

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

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  *  ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอโอน ถูกต้องตามความ
เป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ  
ผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า 

        *  *  ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล 
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ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
1. ชื่อผลงาน.................................................................................................................... ............................ 
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ............................................................................................................................ 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 

1............................................................................................................................ .................................
2............................................................................................................................ .................................
3................................................................ .............................................................................................
4............................................................................................................................ ................................. 

     4.  สรุปสาระและข้ันตอนการดำเนินการ........................................................................................... ........... 
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ................................... 

     5.  ผู้รว่มดำเนินการ (ถ้ามี) 
   1..............................................................สัดสว่นของผลงาน....................................................  
 โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่........................................................................  
 ............................................................................................................................................... ................. 
  2.............................................................สัดส่วนของผลงาน.................................. ................... 
 โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่........................................................................  
 ................................................................................................................. ............................................... 
  3. ..............................................................สัดสว่นของผลงาน................................................ . 
 โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่........................................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ .................................................................................... 

8. การนำไปใช้ประโยชน์........................................................................................................... .................. 
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ..................................... 
 

 /9. ความยุ่งยาก.... 
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9.  ความยุ่งยากในการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........................ 
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 
  

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

                             ผู้เสนอผลงาน 
            .........../........................../.............. 

 
 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ทุกประการ 

 
ลงชื่อ............................................                                               ลงชื่อ................................................ 
    (...............................................)                                                   (.................................................) 
   ผู้ร่วมดำเนินการ           ผู้ร่วมดำเนินการ 
  
 ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ)...................................................                                        ลงชื่อ................................................. 
       (....................................................)                                         (....................................................)
ตำแหน่ง..........................................................                      ตำแหน่ง.......................................................... 
           .........../........................../...........              ………/……………………/………. 
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)                         (ผู้อำนวยการกอง/สำนัก...............................) 
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ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ........................................................................ 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง........................................................ตำแหน่งเลขท่ี.................... ............ 
 สังกัด............................................................................................................... ............................... 
 
เรื่อง....................................................................................................................... ............................................... 
 หลักการและเหตุผล................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................  
 บทวิเคราะห์.................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................................................................................  
 แนวความคิด................................................................................................................... ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อเสนอ...................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................  
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ.......................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................ 

 
ลงชื่อ............................................................ 

                                            (...............................................................) 
ผู้เสนอแนวคิด 

                       วันที่........./.........................../............... 
 

 

 

 


