
บนทกึขอ้ความ
ส ่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มอำนวยการ 
ที่ - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร ับสมัครคัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อย ้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญไป 
บรรจุและแต่งตั้งให,ดำรงตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ระดับชำนาญการพิเศษ  
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเดม ไม่มี

ข้อเท็จจริง สป. ประกาศ รับสมัครคัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อย ้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให ้ดำรงตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ 
ค (๒) ระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช มีจำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑ . ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) ตำแหน่ง 
เลขที่ นศ.๑ ๐ ๑ ๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล

๒. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ นศ.®๐ ๑๓  กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล

โดยกำหนดรับสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ดังนี้ 
๑. กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให ้ผ ู้ส ม ัครด าวน ์โห ลดเอกส ารได ้ท ี่เว ็บ ไซ ต ์ พ-พ'พ .๓ ๐ 6.? ๐ .๒  ห ัวข้อ ข ่าวป ระกาศ  และ  
ทางเว็บไซต์พพพ.653.โก0 6 -50 .1X1 หัวข้อ ข่าวรับสมัคร และย ื่นแบบดำขอย้ายข ้าราชการครู 
แ ล ะบ ุค ล าก ร ท างก ารศ ึก ษ าแ ล ะข ้าร าช ก าร พ ล เร ือ น ส าม ัญ  ไป บ รรจ ุและแต ่งต ั้ง ให ้ดำรง  
ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
ด้วยตนเองที่กล ุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๙  อาคารร ัชม ังคลาภ ิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนน 
ราชดำเน ิน น อก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑๔ -๒ ๐ ต ุลาคม ๒ ๕ ๖ ๔ ใน ว ัน และเวลา  
ราชการ(ภาคเข ้าเวลา ๐๘ .๓ ๐-๑๒ .๐๐ น ภาคน ่ายเวลา ๑ ๓ .๐ ๐ -๑ ๖ .๓ ๐  น.)

๒. กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ให ้ผ ู้สม ัครย ื่นแบบดำขอย้ายข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาและข ้าราชการพลเร ือน  
สามัญ ไปบรรจ ุและแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ ื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ด ่วนพิเศษ(เะIV!ร) โดยสามารถดาวน ์โหลด  
เ อ ก ส า ร ไ ด ้ ท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  พ พ พ .๓ 0 6 .50-1เา ห ัว ข ้อ  ข ่ า ว ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ ท า ง เ ว ็ บ  
ไซต์พพพ.เวฐล.ทก๐ 0 .ฐอ/ชา หัวข้อ ข่าวรับสมัคร ตั้งแต่วับที่ ๑๔-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวัน  
และเวลาราชการ กรอกรายละเอ ียดในใบแบบคำขอให้ถ ูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือซื่อ 
ด้วยตนเอง และจัดส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ อาคารรัซมังคลาภิเษก ชั้น ๙  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราซดำ;นินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑ ๐ ๓ ๐ ๐  ทั้งน ี้จะถือวันที่ท ี่ทำการไปรษณีย์ด ้นทางประทับตรารับฝากเป็น

/วันรับสมัคร................



-เอ-
วนรับสมัคร และเอกสารที่ท ี่ทำการไปรษณีย์ต ้นทางประทับตรารันฝากก่อนวันที่ ๑๔  ตุลาคม 
๒๕๖๔ หรือหลังวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๔ จะไม่ได้รับการพิจารณา

ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิมัต ิท ี่เก ี่ยวข้อง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ ๐๒ ๐๑.๔ / ๑๖๓๔๘ ลงวันที่ ๖  ตุลาคม ๒๔๖๔

ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการดังนี้
๑. ประซาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดโดยการแจ้งเวียนในระบบ 1\/เV 0 ฅ 06 

๒. มอบนางศึรืพร ธรรมซาต ประกาศในเวีปไซต์ซองสำนักงานศึกษาธิการจ้งหวัด 
นครศรีธรรมราซ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวละมุญ จินกระวี)
ผ ู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

^ ๗ ร า* I ช ุฟ่ เ&  I
ร อ ง ศ ึก ษ า ธ ิก า ร จ ้ผ ว ัร ร ษ ,5.า ^

-  8 ต.ค. 2564

^ ( โ ^

(บายลันต;ไทร โคจึจ ุ่ล)
ศึกษาธิการจ้งหรัคบศรศร5ีรรมราซ

“ 8 ต.ค.



{ส์าบักงานสืกษาฮํการจงหุว^นครฟร็ธรรมราช
เลขรับ......... .1.11- } } .  เลขรบ..............4 .............
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ถึง สำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน สำนักงานศึกษาธิการภาค
สำนักง'1นศึกษาธิการจังหวัด สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม สังกัดสำนักงานปลัดกระหรวงศึกษาธิการ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได ้ม ีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ ื่อย ้ายข ้าราซ การคร ูและบ ุคลากรท างการศ ึกษ า และข ้าราซการพลเร ือนสาม ัญ  ไปบรรจุและแตงต ั้ง 
ให ้ดำรงตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (เอ) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาบ 
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑®๔ ตำแหน่ง

ใบการนี้ จีงฃอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม (วก 0ว0ก ท้ายหนังลือ 
ฉบับนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่มเติมได้ที่เวบไซด์ \พ\/ผ.๓ 06-50.โ1า และ ผ \พ 7.ช5ล.กา06.50.1:1า 
ผู้ทีประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตบเองหรือส่งใบสมัครฯ ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัซมังคลาภิเษก ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราซดำเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐ ๓ 0๐  ภาย'โบเวลา,พ่ืกำ,หนด

สำนักอำนวยการ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๔๕

เาถ:!วร://อุเ’5 0 .ก356.แก1(/ก!!'ฬV



เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งดั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามนาตรา ๓๘ ต- ('อ) ระดับชำนาญการพิเตษ 
สังกัดสำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด

อาคัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ต. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ต ท่ี ตธ 0๒ 0๖.๕ /ว  ๓0 
ลงวับท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖0 ท่ี ตธ 0๒0๖.๕ /ว  ๘ ลงวันท่ี ๑ 0  พฤษภาคม ๒๕๕๖ และที่ ตธ 0๒ 0๖.๕ /ว  ๑๔  
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสืฮสํ''นักงาบ ภ.ค.ศ. ต่วนที่สดุ ท่ี ศธ 0๒๐๖.๕./ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาบ ก.พ. ท่ี นร 0๗ 0๘ /ว  ๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และ ที่ นร ๑ 0 0 ๖ /ว  ๑๐  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ต. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประทุม 
ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเล ือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครู 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ, ไปบรรจุและแต่งดั้งไห้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ท างการศ ึกษาอ ื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ระด ับชำนาญ การพ ิเศษ สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหวัด โดยม  ี
รายละเอยดดังนี้

ใบประกาศนี้
“การย ้าย’’ หมายถึง การแต่งดั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ประเภทเติม และระดับตำแหน่งไม่สูงกว่าเติม ในหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดส่วนราชการเดียวกัน

๏. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเล ือก
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 

๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๑๔  ตำแหน่งดังนี้ 
๑. ตำแหน่งผู้,อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน ๖ ๑  ตำแหน่ง 
๒. ตำแหน่งระดับชำนาญกๆรพิเศษ จำนวน ๕๓ ตำแหน่ง 

รายละเอียดตาม เอกฝ็ารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. คุณสมบัติของผู้ม ีลทืธิ,สมัครเข ้ารับการคัดเล ือก
๒.® มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ค. ๒๕๔๗
๒.๒ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบีติเอพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง ท่ี ก.ค.ต. 

กำหนด และมีล ักบณะงาบที่ปฏิบ ัต ิหรองาบอื่นท ี่เก ี่ยวข้อง (ใบสายงานที่สมัศร) ตามที่ส ่วนราชการเห็นว่า 
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผดิชอบและลักษณะงาบที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑  ปี

/ ๒.๓ ไดรับ...



©

๒.๓ ได้รับเงินเดือน'โม่ตากว่า'ขั้นตำของ'ประเภท ลายงาน และระด้นตำแหน่งที่จะแต่งด้ง 
๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
๒.๕ ไม่อยู่ระหว่างถูกลอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการลอนสวนวินัย 
๒.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกตำเน้นคดีอาญา เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุไพพ 
๒.๗ ไม่อยู่ระหว่างถูกตำเน้นคดีล้มละลาย

๓. กำหนดการและวิธีการลมัคร
๓.๑  กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให้ผ ู้สมัครดาวน์โหลดเอกสารได้ท ี่เว ็บไซต์ V/^ V/.๓ 0 6 .?0 .ซ่า หัวข้อ “ข ่าวประกาค,5 
และทางเว็บไซต์ พผผ.เวฐ8.๓06 .3๐.ปา หัวข้อ '‘ซาวรับสมัคร” และยื่นแบบคำซอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกพาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. {๒) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาๆ ด้วยตนเองทีกลุ่มบรืหารงาบบุคคล ชั้น ๙  อาคาร 
รัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เซตดุสิต กรุงเทพก ตั้งแต่วันที่ ร,๔ - ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒ .๐๐ น. ภาคปายเวลา ๑๓ .๐๐ -  ๑๖.๓ ๐ น.)

๓.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ใหัผ ู้สม ัครยื่นแบบคำฃอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (อฬร) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ พ ผ ผ .๓๐6.ฐ๐.ปา 
หัวข้อ ‘■ ข่าวประกาศ”และทางเว็บไซต์ V ผ ^ พ .ช ,๓๐๐.ฐ๐.ปา หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ในวันและเวลาราชการ กรอกรายละเอยด่ในใบแบบคำฃอให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมีอซื่อ 
ด้วยตนเอง และจัดส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร 
รัชมังคลาภิเษก ช้ัน ๙  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชตำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพๆ ๑๐๓ ๐๐ ทั้งนี้ จะถือวันที่ 
ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประหับตรารับฝากเน้นวันรัชสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรา 
รับฝากก่อนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหลังวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จะไมได้รับการพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเสือกได้เพียง ๑  ตำแหน่ง เท ่าบ ั้น โดยระบุตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ กลุ่ม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใบแบบคำขอให้ครบถ้วน

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย
๔.๑ แบบคำขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรหางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พร้อมเอกสารประกอบ 
การพิจารณา เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๑) แบบคำขอย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
๒) แบบคำขอย้ายตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 

๔.๒ คำชี้แจงภารขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นมานับรวมเน้นระยะเวลา 
ชั้นตำในการดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน เอกสารแนบหัายประกาศ ๓ (เอพาะดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ ซื่งไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔  
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒) โดยจะต้องมีคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง หรือหนังสือมอบหมายให้ปฏินัติงานจริง 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ แบบมาประกอบการพิจารพาด้วย

/ ๔.๓ หนังสือ...



- ๓ -

๔ ๓ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอนับระยะเวลาต้นหุนสำหรับตำแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับ 
การคัดเสือกฯ ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑  ปี (กรณืผู้สมัครโม่เคยดำรงตำแหน่งและหรือเคยดำรงตำแหน่ง 
แต่ไม่ครบกำหนด ๑  ปี) เอกสารแนบท้ายประกาศ ๕ โดยจะต้องมีคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง หรือหนังสือ 
มอบหมาย'ให้,ปฎิบัติงาน'จริง เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ แนบมาประกอบการพิจารผาด้วย

๔.๔ เอกสารและหล ักฐานประกอบการพ ิจารณ า ตามองค์ประกอบการประเม ินดัวช ี้ว ัด  
แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๘ และ ๙  

๑) ตัวอย่างที่ ๑  แบบฟอร์มผลงาบที่ผ่านมา 
๒) ตัวอย่างที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิด 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๖
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเสือกเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” 

พร้อมทั้งลงลายมือซื่อ และวัน' เดือน ปี ใวัด้วย
หมายเหตุ ๑. เอกสารทั้งหมดให้จัดทำเป็นฉบับเดียวกัน จำนวน ๖  ขุด

โดยให้จัดทำเป็นต้นฉบับ จำนวน ๑ ขุด และสำเนา จำนวน ๕ ขุด 
๒. ติดสลิปรูปเล่มเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามแนวทางที่กำหนด 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๗

๕. เกณ ฑ ์การพ ิจารณ า
๕.® ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พิจารณาตามหลักเกณทํและวิธีการที่กำหนด ตามประกาศ 

อ.ก.ค.ศ. สำน ักงาน ปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ลงวันที่ ๒ กุมภาพ ันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนด  
องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลัก๓ ณฑ์และวิธีการย้ายข้าราซการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 01๘ ค. (๒) และการย้ายข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โปบรรจ ุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอีนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เอกสารแนบท้ายประกาศ ๘

๕.๒ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามประกาศ 
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ 
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแบนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๙

๕.๓ กรณการรับย้ายต่างกลุ่มตำแหน่งไปแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชำนาญการพิเศษ จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาบ ดามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

/ท ั๋งน...



ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ใดจัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือก 
โม่ถูกต้องหรือโม่ครบถ้วนตามประกาศๆ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกเพื่อการย้ายข้าราขการค! 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา และข้าราขการพลเรือนสามัญ โปบรรจุและแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (เอ) ระดับข้าบาญกๆรพิเศษ ลังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ ณ วันท่ี 0  ̂ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เอกสารแบ'ขท้ายประกาศ ®

บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรหางการศึกษาอื่นคามมาครา 38 ค. (2) 

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัดสำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด

ท่ี ตำแหน่ง 
เลซท่ี ตำแหน่ง ระดับ สังกัดสำนักงาบ 

ศกึษาสกิารจังหวัด กลุ่ม/หน่วย

1 กท1005 นกัจัดการงานท่ัว'[ป ขำนาญการพเิศษ กรุงเทพมหานคร ผอ.กลุม่อำนวยการ

2 กท!อ!2 นกัทรัพยากรบคุคล ขำนาญการพเิศษ กรุงเทพมหานคร ผอ.กลุ่มบริหารงาบบุคคล
3 ?ไ,/) 1070 งเไVซ่ศร*!ษ''ว'?'Vา*?IX*๖'ะ*0 4 - 'าด เโ 4 * เง่แ ง่ ฃ่ ** ! 1ดัง่ค๊งํ * *ขผษบุว่แ 1 1บ่;*14 ร่'ซ่ง่ๆ๙'(•ะ5•'ง ศศ'*-* ษ 114 ! ง่4 ศ์ -บ? โ!4^ใ̂ ไ!เ*!V*ใใ*™ไ* ฬ2.ใฯไ4ใ0 ไ! ไ) 2 ฅ0 น-โ'!ใน!0น่

4 กบ1005 นกัจัดการงานท่ัวไป ขำนาญการพเิศษ กระบ่ี ผอ.กลุม่อำนวยการ

5 กบ1030 นกัวิซาการศึกษา ขำนาญการพเิศษ กระบ่ี ผอ.กลุม่พฒันาการศึกษา

6 กพ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ขำบาญการพเิศษ กำแพงเพชร ผอ.กลุม่อำนวยการ

7 กพ!038 นกัวิซาการศึกษา ขำบาญการพเิศษ กำแพงเพชร ผอ.กลุ่มลูกเสอิ ยุวกาซาดฯ

8 ซน1030 นกัวิขาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ ขัยบาท ผอ.กลุม่พฒันาการศึกษา

9 ซน1036 นกัวิซาการศึกษา ขำบาญการพเิศษ ขัยนาท ผอ.กลุ่มลูกเสอื ยุวกาซาดๆ

10 ซย!027 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ ชัยภมิู ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

11 ซย!072 นกัวิซาการตรวจลอบภายใน ขำบาญการพเิศษ ชัยภมิู ผอ.หนว่ยตรวจลอบภายใน

12 ขพ !อ!2 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ ชุมพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

13 ซพ1030 นกัวิซาการศึกษา ขำบาญการพเิศษ ชุมพร ผอ.กลุม่พฒันาการศึกษา
14 ชร1040 นกัวิซาการศึกษา ชำนาญการพเิศษ เชยงราย ผอ.กลุ่มลูกเสอิ ยวุกาซาดา
15 ตง!อ!2 นกัทรัพยากรบุคคล ขำบาญ.การพเิศษ ตรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

16 ตง1025 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ ตรัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

17 ตร!อ!2 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ ตราด ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 นพ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ นครพนม ผอ.กลุม่อำนวยการ
19 บศ!012 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ นครศรีธรรมราช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 นบ!032 นกัวิซาการศึกษา ชำนาญการพเิศษ นนทบุรี ผอ.กลุม่พฒันาการศึกษา

21 นธ1005 นักจัดการงาบท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ นราธิวาส ผอ.กลุม่อำนวยการ
22 นซ!032 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ นราธิวาส ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

23 บก!012 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ ปงีกาฬ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล \
24 ปท1005 นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ ปทุมธานี ผอ.กลุม่อำนวยการ / .  ,



*-------

ที
ตำแหป-5 

เลขที ตำแหน่ง ระดับ สังกัดสำนักงาบ 
ศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่ม/หน่วย

25 บท่!012 นกัทรัพยากรบคุคล ชำนาญการพเิคษ ปทุมธานี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

26 ปข!024 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

27 พ ย!005 นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ พะเยา ผอ.กลุม่อำนวยการ

28 601012 นัก'ทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพ!ิสษ พระนครศรีอบุธยา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

29 พ ง!036 นกัวิขาการศกึษา ชำนาญก'’รพเิศษ พงังา ผอ.กลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาดๆ

30 พจ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ พจิิตร ผอ.กลุม่อำนวยการ

31 ฬ จ!012 นก?1ร้&&ๆกรใ̂ ศศล ไ ? า ใ ^ แ า ไ !^ พิจิตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

32 พ จ!038 นกัวิซาการศึกษา ชำนาญการพเิศษ พิจิตร ผอ.กลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาดๆ

33 พจ !063 นกัวิชาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ พิจิตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกซน

34 พร1024 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ แพร่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

35 มห!063 นกัวิซาการตรวจลอบภายใน ชำนาญการพเิศษ มกุดาหาร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

36 มล!012 นกัทรัพยากรบคุคล ชำนาญการพเิศษ แม่ฮ่องลอน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

37 มล!024 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ แม่ฮ่องสอน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

38 รน!005 นกัจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ ระนอง ผอ.กลุม่อำนวยการ

39 รน1036 นกัวิชาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ ระนอง ผอ.กลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาดๆ

40 รย!025 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ ระยอง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
41 ลบ1038 นกัวิชาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ ลพบุรี ผอ.กลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาดๆ
42 ลบ1063 นกัวิชาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ ลพบุรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
43 ลพ1036 นกัวิชาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ ลำพูน ผอ.กลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาดๆ
44 ศก1041 นกัวิชาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ ศรีสะ๓ษ ผอ.กลุ่มลูกเสอื ยวุกาชาดา
45 ลบ!074 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพเิศษ สกลนคร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
46 ลข1005 นกัจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ ลงฃลา ผอ.กลุม่อำนวยการ
47 ลฃ!012 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ สงขลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ลต1030 นกัวิชาการศึกษา ชำนาญการพเิศษ สตูล ผอ.กลุม่พฒันาการศึกษา
49 ลล1005 นกัจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพเิศษ สมุทรลงคราม ผอ.กลุม่อำนวยการ
■ศ,./** - ๖0 ส'ค1005 นกัจดการง่านฟา้!บ่ ชำนาญการพเิศษ ส*{หรสไคร ผ่ผ่.แส่ม•ฟ้าน)ย?ไฯร
51 ลค!012 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ สมุทรสาคร ผอ.กลุ่มบริหารงาบบุคคล / ไ ไ ^ \
52 สบ!012 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ สระบุรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พ ^



ท่ี ตำแหน่ง 
เลขที่ ตำแหน่ง ระดับ สังกัดสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัด กลุ่ม/หน่วย

53 ลห!036 นกัวิขาการศกึษา ซ’'!นาญการพิเคษ ลิงห์บุริ ผย.กลุม่ลกูเลอิ ิ ยุวกาซาดฯ

54 ลฎ!012 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ สุราษฎร์ธานี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

55 ลร!027 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ สุรนทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

56 ■ 36-ฯ/XX*ถร.[ช^! นกัวิชาการศกึษา ชำนาญการพเิศษ สุรินทร์ ผอ.กลุม่ลกูเลอ ยุวกา'ขาด*!

57 นภ1025 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ หนองบัวสำฎ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

58 อท1005 นักจัดการงานท่ี'วไป ชำนาญการพเิศษ อ่างทอง ผอ.กลุม่อำนวยการ

59 รท 1030 นกัวิขาการศกึษา ซานาญการฟ1้8ษ อ่างทอง ผอ.กลมพฒนาการศึกษา

60 อจ!012 นกัทรัพยากรบคุคล ชำนาญการพเิศษ อำนาจเจรญิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

61 อจ!030 นกัวิขากรรศึกษา ชำนาญการพเิศษ อำนาจเจรญิ ผอ.กลุม่พฒันาการศกึษา ^ — ^

( { © ม



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีตำแหน่งว่างขัาราขการครูและบุคลากรทางการสิกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการสิกนาอี่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ระดับชีานาญการพิ(.คน สังกัตสำนักงานสืกนาธิการจังหวัต

ท่ี ตำแหน่ง 
เลขที่ ตำแหน่ง ระดับ สังกัตสำนักงาบ 

สืกษาธิการจังหวัค กลุ่ม/หน่วย

1 กท1007 นกัริซาการ;งิบและบญัชี ชำนาญการพเิศพ กรุงเทพมหานคร กลุม่อำนวยการ

2 กท!อ!4 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศพ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานบุคคล

3 กท1022 นิติกร ชำนาญการพเิคพ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานบุคคล

4 กบ1007 นกัวิชาการเงิบและบญัชี ชำนาญการพเิศพ กระบ่ี กลุม่อำนวยการ

5 กบ!อ!3 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ กระบ่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล

6 กบ !อ!9 นิติกร ชำนาญการพเิสพ กระบ่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล

7 กจ1007 นกัริขาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ กาญจนบุรี กลุม่อำนวยการ

8 ขบ1007 นกัริขาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ขลบุรื กลุม่อำนวยภาร

9 ขบ !อ!3 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ - ชลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล

10 ขน1007 นกัริขาการ.งินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ขัยบาท กลุ่มอำนวยการ

11 ขย!ออ7 นกัริซาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ขัยภมูิ กลุม่อำนวยการ

12 ขร!อ22 นิติกร ชำนาญการพเิศษ เชยีงราย กลุ่มบริหารงานบุคคล

13 ซม1007 นกัริขาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ เขียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ

14 ตก!ออ7 นกัวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ตาก กลุม่อำนวยการ

15 บ ศ!อ !3 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ นครศรีธรรมราข กลุ่มบริหารงานบุคคล

16 นบ1007 นกัริซาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ นนทบุรี กลุม่อำนวยการ

17 น บ !อ!3 นกัทรัพยากรบคุคล ชำนาญการพเิศษ นนทบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล

18 นธ 1๓ 7 นกัวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ นราธิวาล กลุม่อำนวยการ

19 บ ร!อ!4 นกัทรัพยากรบคุคล ชำนาญการพเิศษ บุรีรัมย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

20 ปบ!ออ? นกัริขาการเงินและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ■ ซตตานี กลุม่อำนวยการ

21 ปบ!020 นิติกร ชำนาญการพเิศษ ปต้ตานิ กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 พ ย!อ !3 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ พะเยา กลุ่มบริหารงานบุคคล

23 อ ย!020 นิติกร ชำนาญการพเิศษ พระนครศรีอยุธยา กลุ่มบริหารงานบุคคล \

24 หง!013 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ พงังา กลุ่มบริหารงานบุคคล (,,(
1851เ55



*3?ท ตำแหบ่ง 
เลขที่ ตำแหบ่ง ระดับ

สังกัดสำนักงาน 
คีกษาธิการจังหวัด กลุ่ม/หน่วย

25 พบ!019 นิติกร ชำนาญการพเิศษ เพชรบุร กลุ่มบรีหารงานบุคคล

26 มห1013 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ มกุดาหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล

27 ยล1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ยโลธร กลุม่อำนวยการ

26 ยล1013 นกัพรัพย'!กรบุคคล ชำนาญการพเิศษ ยใลธร กลุ่มบริหารงานบุคคล

29 ยล1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ยะลา กลุม่อำนวยการ

30 ยล1020 นิติกร ชำนาญการพเิศษ ยะลา กลุ่มบริหารงานบุคคล

31 รน1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ระนอง กลุม่อำนวยการ

32 รย!อ13 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ ระยอง กลุ่มบริหารงาบบุคคล

33 รบ1020 นิติกร ชำนาญการพเิศษ ราชบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล

34 ลบ1020 นิติกร ชำนาญการพเิศษ ลพบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล

35 ลพ1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ ลำพูน กลุ่มอำนวยการ

36 ลบ1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ สกลนคร กลุม่อำนวยการ

37 ลบ!014 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ สกลนคร กลุ่มบริหารงานบุคคล

38 สน1022 นิติกร ชำนาญการพเิศษ สกลนคร กลุ่มบริหารงานบุคคล

39 สข1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ สงขลา กลุม่อำนวยการ

40 ลฃ1022 นิติกร ชำนาญการพเิศษ สงชลา กลุ่มบริหารงานบุคคล

41 ลต1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ สตูล กลุม่อำนวยการ

42 สป1007 นกัวิชาการผบัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ สมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ

43 สบ1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ สระบุรี กลุม่อำนวยการ
44 สห1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ สิงห์บุรี กลุม่อำนวยการ

45 ลพ1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ สุพรรณบุรี กลุม่อำนวยการ

46 ลพ1020 นิติกร ชำนาญการพเิศษ สุพรรณบุรี กลุ่มบริหารงาบบุคคล

47 ลฎ!014 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ สุราษฎร์ธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ลฎ !022 นิติกร ชำนาญการพเิศษ สุราษฎร์ธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล

49 อห1013 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ อ่างทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล

50 อด1007 นกัวิชาการผนัและบญัชี ชำนาญการพเิศษ อุดรธานี กลุม่อำนวยการ ^ 0*

51 อด!014 นกัทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ อุดรธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล ( 1
ชุ?



ท ตำแหน่ง 
เลขที่ ตำแหน่ง ระคับ สังกัดสำนักงาน 

สิกษาธิการจังหวัด กลุ่ม/หน่วย

52 อฅ1007 นกัวิขาการเงินและบญ้ซี ขำนาญการพเิศษ อุดรคิดถ์ กลุม่อำนวยการ ...

53 อน!013 นกัทรัพยากรบุคคล ขำนาญการพเิศษ อุทัยธานี กลุ่มบริหารงาบบุคคล (  ^ \



- ๑ -
เอกสารแบบท้ายประกา*,! ๒

แบนคำขอยา้ยจา้ราชการลรแูละบคุลากรทางการสกืษา และจา้ราชการพลเรอีนสามญั  
ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการสกื'ษาอีน่ตามมาตรา ๓๘ ค- (๒)

ตำแหนง่^อำนวยการกลุม่/หนว่ย สงักดัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั

เขยีนที ่ , ......................... .........
วันท่ี ......... . เตอืน ........................  พ.ค    -----

เรือ่ง ขอยา้ยไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เรยีน ปลตักระทรวงศกึษาธกิาร

หว้ยขา้พเจา้ {บ'*ย/นาง/นางสาว/'เนยค') ..........................................................................  อาย ุ .............  ปี
๓ ตวันที ่ ................ เตอืน ......................... พ.ศ....................  เลขประจำตวัประชาซบ 11..,,....................................
ปจีจบุนัเปน็ขา้ราชการ  ................................................................. ตำแหนง่ ..............................................................
ระตบั/วทิยฐานะ.....................................  รบัเงนิเตอืน ระดบั/ขัน้  .................... อตัรา/ขัน้  ...................... บาท
สงักดั/หนว่ยงานการศกึษา/กอง/สำนกั   .................... 1..........................  กรม ........ ......................................
กระทรวง ........................................  ตัง้อยูท่ี ่ .......................................  หมู่ท่ี .................. ถนน ..................................
ตำบล/แขวง ............ ..,111.......... อำ๓ อ/เขต ................. ............. จงัหวดั .............. ........... . รหสัไปรษณย์ี ................
โทรตัพท ้ ...........................โทรศพัทเ์คลึอ่นที ่ ......................... โทรสาร .........................  6-๓311...... 1..,....................

ปจ็จบุนัอยูบ่า้นเลขที ่ ......... ..... หมู่ท่ี .............  ถนน 1............... .............. ตำบล/แขวง ........1....... ..1,......
อำ๓ อ/เขต ........... ..................  จงัห วดั .............................  รหสัไปรษณย์ี 11, .............. โทรศพัทบ์า้น .........................
โทรศพัทเ์คลึอ๋นที ่ ■-1, , , ,-.. ........โทรสาร ..................... .................................6-๓311    .................
มคีวามสมคัรใจขอยา้ยไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (!®)
ตำแห นง่...................................... .......... เลขท ีต่ำแหนง่  .........ผอ.กลุม่/หนว่ย............................................ .
สงักดัสำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดั........................................... ........ ........ ............. ..................... ......................... .....

ข า้พ เจา้ขอเรยีบ วา่
๑ 1 ขา้พเจา้มคีณุสมบตัทัี'่วไปตามมาตรา ๓0  แหง่พระราชบญัญด้รีะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษา พ.ค. ๒๕๔๗
๒. เรืม่เขา้รบัราชการ เปน็ขา้ราชการ............................. เม ือ่วนัท ี่............ เต อื น .................. พ.ค..............

ตำแห นง่  .......................... ....... ระตบั .111, , 1., , , , , , , 1,  ส งักดั .............................................................. ....... .
สว่นราชการ...................... .............. ...................... .......... กระทรวง .............. ... ................ .......... ,1  ..........

๓. วนิยั/คดคีวาม
( ) เคยถกูลงโทษทางวนิยั ( ) ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั
( ) อยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิการทางวนิยั ( ) ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิการทางวนิยั
( ) อยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา เ ) ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา
( ) อยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิคดลีม้ละลาย ( ) ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิคดลีม้ละลาย

/ ๔. เหตผุล.,

รูปส่าย ๑ น้ิว 
ส่ายไวฟเกน 

& เดีฮน



-๒ -

๔. เหตผุลการขอยา้ย

๔. ประ'1ตกิารศกึษา (ให้ระบุคุณวุฒทุิกระดับ ต้ังแต่ระดับประกาศ{เยบัตรวิชาชีพ (ปวซ,) หรือเทียบเท่าข้ึนไป)

ท่ี คณุวฒุิ สาขา/วชิาเอก สถาบนัการศกึษา
๑
๒
๓
(5โ
๕

ฯลฯ
๖. ประวติกิารรบัร'’ชการ (ระบเุฉพาะทีม่กีารเปลีย่นแปลง/ระดบั หรอืเปลีย่นหนว่ยงาน)

ท่ี วัน เดอืน จ ตำแหนง่/ระดบั สังกัด หมายเหตุ
&}
1©
๓
๔
๔

ฯลฯ
สำหรบัตำแหนง่ประเภทวชิาการใหร้ะบวุา่บรรจแุละแตง่ดงัโดยวธิโีต พรอ้นเอกสารหลกัฐาน

๗. ผลงานหรอืผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา และผลงานอืบ่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษ 
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตังิานในตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ดามมาตรา ๓๔ ค. (๒) ทีป่ระสงคข์อย้าย/โอน 
(ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณา)

๗.๑ ผลงาบหรอืผลการปฏนิต้งิานทีฝ่านมา (ยอ้นหลงั ๒ จ)

๗.๒ ผลงานทีเ่คยเสนอเพือ่เลือ่นตำแหนง่/วทิยฐานะ (ถา้ม)ี

๗.๓ ผลงานอืน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิต้งิาน

/ ๘. ปจ็จบุนั...



๑

๘. บจีจปุบัขา้พเจา้ไตร้บัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน/วทิยฐานะ เสอืน ละ.............................. บาท
เมึอ๋ไตย้า้ยมาตำรงตำแหนง่ใด ขา้พเจา้ยบิยอมทีจ่ะรบัเงบิประจำตำแหนง/คา่ตอบแทน ตามทีก่ำหนดสำหรบั 
ตำแหนง่บัน้

๙ . เอศสารหลักฐานต่าง  ๆท่ีส่งเพือ่ประกอบการพจิารณาโดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยงานสารบรรณ ดงันี้

0  ๙.® สำเนาปรญิญาบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอืบ่ทีแ่สดงการสำเรจ็การศกึษา
0  ๙.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (7โ3กร(ะ!ๆ !วเ)
0  ๙.๓ สำเนาทะเบยีนประวติขิา้ราชการ {ก.พ. ๗) ทีม่รีายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ ์

ตัง้แตว่นัทีเ่ริม่รบัราชการจนถงึบจีจปุนั
0  ๙.๔ หนงัสอืยนิยอมใหเ้อนซองผูม้อีาบาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่นราขการ 

หรอืหนว่ยงานสงักดัเดมิ ขง้ระบวุนั เดอบ ปุท่ีให้โอน
0  ๙ .๕ หนงัสอืยนิยอมการรบัเงนิเตอืนทีต่ ํา่กวา่เดมิ (ถา้ม)ี
0  ๙.๖ สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงผลงานหรอืผลการปฎปิตังิาน
0  ๙.๗ สำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึความเความสามารถพเิศษทีเ่ปน็ประโยซน ั

ตอ่การปฎบิต้งิาบใบตำแหนง่ทีจ่ะซอโอบ
0  ๙ .0  สำเน!มาตรฐานตำแหนง่ทีผ่ ูซ้อเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนตำรงตำแหนง่อยูบ่จีจ่ปุนั 

ไนสว่นราชการหรอืหนว่ยงานสงักดัเดมิ
0  ๙ .๙  สำเนาเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นขอ้ตวั ขอ้สกลุ 

ใบสำคญัการสมรส เปน็ตน้ (ถา้ม)ี
0  ๙.®๐ เอกสารหลกัฐานอืน่ทีผู่ข้อเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบเหน็วา่เปน็ประโยชนไนการพจิารณา 

รบัยา้ย/โอน
0  ๙.®® กรณบีรรจุเปน็ขา้ราชการใบตำแหนง่ประเภททัว่ไป/ไนสายงานทีเ่ริม่ตน้จากระดบั ๑ และ ๒ 

ตอ่มาไตเ้ปลีย่นประเภทตำแหนง่เปน็ประเภทวชิาการใหส้ง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่น 
ประเภทตำแหนง่

ขา้พเจา้ซอรบัรองวา่ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานสามทีร่ะบแุสะยืน่ซอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนไวน้ี ้
ถกูตอ้งตรงตามความจรงิทกุประการ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ซอแสดงความนับถือ

(ลงข้อ)....................... ......... ........ ........
(................................. ....)

ตำแหน ่ง............. .......................................

/คำ'รับรอง...



คำรบัรองและความเหบ็ของผูบ้งัคบับ่ญัขา
ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เปน็ความจรงิแล®มคีวามเหน็เหอ็บ'่5ะกอบการหจ็ารผา ต'้3บ่

(ลงชือ่)............................................ ........ ผูบ้งัคบับญัชาชืน่ตน้
( 1 1 1 1 , , , , , . ............................. )

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

ความเหบ็ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดบักอง/สำนกั หรอืเทยีบเหา่)*

(ลงชือ่)........................................................ , 1...........  ผูบ้งัคบับญัชา
(.......  ....................... ....)

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

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดบัสว่นราชการ)**

(ลงช ือ่).,............, ....................... ...... ...........

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

หมายเหต ุ * ๑. ใหร้บัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหลก้ฐานตามทีผู่ข้อโอนระบแุละยืน่ขอยา้ย ถกูตอ้งตรงตาม 
ความเปน็จรงิทกุประการ พรอ้มทัง้รบัรองความประพฤต ิ ความรูแ้ละความสามารถ 
ในการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการของผูข้อยา้ยดว้ย โดยผูร้บัรองตอ้งเปน็ผูบ้งัคบับญัชาไมต่ํา่กวา่ 
ผูอ้ำนวยการกอง/สำนกั หรอืเทยีบเทา่ 

** ๒. ใหร้ะบคุวามเหบ็วา่ ยนิยอมหรอืไมย่นิยอ!!ใหย้า้ย พรอ้}!เหตผุล



- ๑ - เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๒

รูปถ่าย 61 น้ิว 
ถายไวัเม่เกิน 

๖ เดือน

เขยีนที่
วันท ...,.4......., เดอืน พ.ศ.

เร่ือง ขอย้ายไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยขา้พเย้า (นาย/นาง/นางลา.ว/ขั้นยค).......................... ................... ..................... อาย, ■-........บ
เกิดวันท่ี   ......เดอืน 4.,...........................พ.ศ .............. ..... เลขประจำตัวประซาขบ.......................................
ป็จจุบ ันเป็นข้าราชการ........... .................................4............... ..................................ตำแหน ่ง....................................
ระดับ/วิทยฐานะ..................................... รับเงินเดือน ระดับ/ขั้น................................อ ัตรา/ข ั้น ..............4........บาท
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สำนัก............................ ................................. กรน.................................................
กระทรวง  .......................................ต ั้งอย ู่ท ี.่................. 4..................... ห ม ู่ท ี่................... ถน น ................... ...............
ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เซล........................... จ ังหวัด............. ............. รหัสไปรษณีย.์................
ไทรคัพท่ ............ ........... ไทรศัพท์เคล่ือนท่ี ....................... โทรส'’ร .......................6 -๓3(1 ...44..

ปิจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี  ........ . หมู่ท่ี ............  ถนน .............4.............  ตำบล/แขวง .4..
อำเภอ/เขต ...... ..................  จังหวัด .................. .......  รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์บ้าน
โทรศพัทเ์คลือ่นที่■-■■.4 :,-. . ,■.■. ..-4  ; . . . 7 1 . โทรสาร 0"!'โไ3เ1
มคีวามสมคัรใจขอยา้ยไปแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแห นง่............ ........ ....................... .4. ตำแหนง่เลขที ่  ............... กล ุม่ .....,4............. .................
สงักดัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั.................................................. ..................................... .....,,,.4................. ..........

ข้าพเย ้าขอเร ียนว่า
๑. ขา้พเจา้มคีณุสมบต้ทิ ัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราขบญัญตัริะเบยีบขา้ราขการครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา พ.ค. ๒๕๔๗
๒. เรืม่เขา้รบัราชการ เปน็ขา้ราชการ....................4....... เม ือ่วนัท ี.่.......... เด อื น .................. พ.ศ............

ตำแหน ่ง.......... .............................. ระด ับ ......... ................... . สังกัด
ส่วนราชการ......................... 4.................................. ......... กระทรวง 4.

๓. วินัย/คดืความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย (
( ) อยูใ่นระหว่างถูกดำเนนิการทางวินัย {
( ) อยูไ่นระหว่างถูกดำเนินคดอีาญา (
( ) อยูใ่บระหว่างถูกดำเนนิคดลีม้ละลาย (

) ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั 
) ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูดำเนนิการทางวนิยั 
) ไมอ่ยูโ่บระหวา่งถกูดำเนนิคดอีาญา 
) ไมอ่ยูโ่นระหวา่งถกูดำเนบิคดลีม้ละลาย

/ ๔. เหตผุล...



- ๖ -

๔. เหตผุลการขอยา้ย

๕. ประ'วํติการศึกษา บัหร้ะบคุณุวุฒทิกุระดับ ต้ังแต่ระดับประกาศบียบัตรวิซาชีพ (ปวช.) ห่รือเทียบเท่าขบไป}

ท คุณวุฒิ สาข''./วิชาเอก สถาบันการทีกษา

เ2)
20
(̂
๕.

ฯลฯ ๖------------- -3- --------2 -------- — -----ว!'“  1 ะ.................๖. ประวตการรบัราช7กร {ระบเุอพาะทีม่กีารเปลีย่นแปลง/ระดบั หรอืเปลีย่นหนา่ยงาน)

ท่ี วัน เดอืน ปี ตำแหนง่/ระดบั สังกัด หมายเหตุ
(9)
1©
๓

๕
ฯลฯ

สำหรบัตำแหนง่ประเภทวชิาการใหร้ะบวุาิบรรจแุละแตง่ดงัโดยวธิใีด พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

๗. ผลงานหรอืผลการปฏบตังิานทีผ่า่นมา และผลงานอบทีแ่สดงใหเ้หบ็ถงึดวามเดวามสามารถพเิศษ 
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตังิานในตำแหนง่บคุลากรทางการทกีษาอึน๋ดามมาตรา ๓๘ ด, {๖) ทประสงคข์อย้าย/โอน 
(ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณา)

๗.๑ ผลงาบหรอืผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา (ยอ้นหลงั ๖ ปี)

๗.๖ ผลงาบทีเ่คยเสนอเพือ่เลีอ่นตำแหนง่/วทิยฐานะ (ลา้ม)ี

๗.๓ ผลงานอึบ๋ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเดวามสามารถพเิศษทีเ่ปน็บรุะโยชนต์อ่การปฏบิตังิาน

/ ๘. ปจ้จบุนั...



-๓**

๘. ปจ็จบุนัขา้พเจา้ไดร้บัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน/วทิยฐวนะ เดอืน ละ .......... ..............บาท
เมือ่ไดย้า้ยมาดำรงตำแหนง่ใด ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิประจำตำแหนง่/คา่ตอบแทน ตามทกีำหนดลำหรบั 
ตำแหนง่นัน้

๙. เอกสารหลักฐานต่าง  ๆทีล่่งเพือ่ประกอบการพิจารณาโดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยงาบสารบรรณ ดง้นี้

0  ๙.® ลำเนาปรญิญาบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการสำเรจ็การตกึบา
0  ๙.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการตึกบา (Iโลก50โแฬ
0  ๙.๓ ลำเนาทะเบยีนประวตัขิา้ราชการ (ก.พ. ๗) ทีม่รีายละเอยีดครบถว้นสมบรุณ ี

ตัง้แตว่นัทีเ่ริม่รบัราชการจนถงึบจีจบุนั
0  ๙.๔ หนงัสอืยนิยอมใหโ้อนของผูม้อีำนาจลงับรรจแุละแตง่ตัง้ของสว่นราชการ 

หรอืหนว่ยงาบสงักดัเดมิ ตงึระบวุบั เดอืน บทีีใ่หเ้อน
0  ๙.๕ หนงัสอืยบิยอมการรบัเงนิเดอืนทีต่ ํา่กวา่เดมิ (ถา้ม)ี
0  ๙.๖ ลำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงผลงานหรอืผลการปฏบิตังิาบ
0  ๙.๗ ลำเนาเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถพเิคบทีเ่ปน็ประโยชน ์

ตอ่การปฎบิตีงานไนตำแหนง่ทีจ่ะขอโอบ
0  ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหนง่ทีผ่ ูข้ยเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนดำรงตำแหนง่อยบูจีจบุนั 

ในสว่นราชการหรอืหนว่ยงานสงักดัเดมิ
0  ๙ .๙  ลำเนาเอกสารหลกัฐานอบทีเ่กยวขอ้ง เชน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นชือ่ตวั ช่ือสกลุ 

ใบสำคัญการสมรส เปน็ดน้ (ถา้ม)ี
0  ๙.๑๐ เอกสารหลกัฐานอืน่ทีผู่ข้อเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอบเหน็วา่เปน็ประโยชนโ์นการพจิารณา 

รบัยา้ย/โอน
0  ๙.®® กรณบีรรจุเปน็ขา้ราชการใบตำแหนง่ประเภทท'ีวไป/โนสายงานทีเ่ร่ิมตน้จากระดบั ๑ และ ๒ 

ตอ่มาไดเ้ปลีย่นประเภทตำแหนง่เปน็ประเภทวขิาการ ใหล้ง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่น 
ประ๓ ทตำแหนง่

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความแสะเอกสารหลกัฐานดามทีร่ะบแุละยืน่ขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนไวน้ี ้
ถกูตอ้งตรงตามความจรงิทกุประการ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความน์บถึอ

(ลงช่ือ)...................................................
(........................- ........... )

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

/คำ'รับรอง...



คา'รบัรองและความเหน็ของผูบ้งคบับญั''ชา
ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เปน็ความจรงิและมคีวามเหน็เพีอ่ประกอ'อการพจิารณา ดังนี

(ลงซอ).............. ,..1......................................ผู'้บงัคบับญัชาข้ันตน้
......................)

ตำแหนง่.

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดบักอง/สำนกั หรอืเทยีบเทา่)*

(ลงพีอ่)................... ....................................ผูบ้งัคบับญัชา
...... . . . . . . 1 ............)'

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

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา (ระดบัสว่นราชการ)**

(ลงขอ)..........................................................
(...... .............................. )

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

หมายเหต ุ * ๑. ใหร้บัรองวา่ ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานตามพีผู่ข้อโอนระบแุละยนิขอยา้ย ถกูตอ้งตรงตาม 
ความเปน็จรงิทกุประการ พรอ้ม'ขัง้รชัรองความประพฤต ิ ความ!และความลามารถ 
ในการปฏบิตัหินา้พีร่าชการของผูข้อยา้ยตว้ย โดยผูร้บัรองตอ้งเปน็ผูบ้งัคบับญัชาไมต่ากวา่ 
ผูอ้ำนวยการกอง/สำนกั หรอืเทยีบเทา่ 

** ๒. ใหร้ะบคุวามเหน็วา่ ยนิยอมหรอืไมย่นิยอมใหย้า้ย พรอ้มเหตผุล



เอกสารแบบท้ายประกาศ ๓

ดำขั้แจงการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใบลายงาบอื่น 
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าใบการดำรงดำแหน่งที่ขอประเนิบ

ข่ือผู้ฃอประเมิบ...................... .................... ตำแหน่ง........................ ................. ตำแหน่งเลขท่ี........... ,......
ลังกดกลุ่มงาน........................ ....................... ...........สำนัก....... .......... ..............  .....1.... ^..........™...?เน่-
วุฒิ.......^ . . . . . วิซาเอก ......................................... ดั้งแต่วันที่......................
ตำแหน่งท่ีขอประเมิน....................... ................. ................................................ตำแหน่งเลขท่ี.......... ........
สังกัดกลุ่มงาน........................................  ..... ... . . สำนั ก. . . . .......................... ......... ..-.-,...................... สน่.
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีขอประเมินดัง้แต่วันท่ี...................................................................
รวมระยะเวลา................. ปี............. เดุ๊อ'น.............วัน
ยังขาดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่เก่ียวข้องหรึอเก้ือกูลถึก........................ ปี................ เดอบ..............วัน

ตำแหน่ง/ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน
ตำแหน่ง/ระยะเวลา/

ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอนับเกื้อกูล
ตำแหน่ง ๑. ตำแหน่ง .......................
กล่ม สังกัด . ............................,
สำนัก . สป. ดั้งแต่วันที่ ถึงวันท่ี
มลักษณะงานทีปฎิบต ลังนี้
๑.
๒.
๓.

๔.
๔.
๖.
ๆลๆ

รวมเวลา . . จ 1. . . . . .  .. เสือน...............วัน
(ตามคำสั่ง ที่ /  ลงวันที่ ............ )
ใต้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑.

๖.
ฯลฯ
๖. ตำแหน่ง

ดั้งแต่วับที่ .ถ ึง ว ัน ท ี่
รวมเวลา.....................ป.ี.......1.......... เส ือบ............. วับ
(ดามคำสั่ง..... ...ที่........./ ..... ....ลงว ันท ี่..................... )
ใต้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑.

๒.
ๆลๆ

ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เปน็ความจรงิ

ลงขือ่.     ..........................ผูข้อรบัการประเมนิ

.พ.ศ.

ลงขือ่...... ..........................................ผูบ้งัคบับญัขา

ตำแหน่ง..........................................................................
วับที่    เดอน.....................พ.ศ...................วับที่  ........เสือบ,



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๔

ห น ัง ส ือ ร ับ ร อ ง ก าร ม อ บ ห ม าย ให ้ป ฏ ิบ ัต ิง าน

โตร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน ดงับี้
๏ )...........
๒) .........
๓ )................
๔ )...........
๕ ) ...........
๖ ) ................
๗ )...............
๘ ) .......... ......
๙)..........

หมายเหต ุ กรณใีบซ'วงเวลาดงักลา่วไมม่ดีำสงัมอบหมายงาบ

วันท่ี

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)
ขอรบัรองวา่ (น าย/น าง/น างส าว).. 
สังกัด .

ปจ้จบุนัดำรงตำแหนง่
ฃฌะดำรงตำแหนง่

.ตัง้แตวั่นที่ กึงวันท่ี

(ผูร้บัรอง)

ตำแหนง



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๕

บนัทกึขอ้ความ
ส ่ว น ร า ช ก า ร .................................................................. -
ท ี่...................... ...... ....... ......... ......................... ............... ...............  ว ัน ท ี่
เร ื่อ ง  ขอนบัระยะเวลาตบัทุบโบการดำรงตำแหนง่ 1. 

เรียน ปลัดกระทรวงตึก'ษาธิการ

.(ตำแหน่งท่ีสมัครๆ)

ขา้พ เจา้................................ .................. ..................ตำแหนง่............................................................
สงักดั.........................................................................................ฐความประสงคส์มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเพือ่แตง่ตัง้
ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวซิาการ ระดบัขำนาญการพเิศบ ตามประกาศ สป. ลงวนัท ี่............................................
ในตำแหนง่..................... ...1,...,...1. .............................. ...... ......................ตำแหนง่เลขท ี่....................................... ........
ลงัคดั................................................................ 1.......... ...........

เน ือ่งจากขา้พเจา้ ( ) ไมเ่คยดำรงตำแหนง่ใบสายงานทีส่มคัรเขา้รับการคดั!■ ลอืกๆ หรือ
( ) ดำรงตำแหนง่ในสายงานทีส่มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกๆ ไม่ครบ ๑ ปี

จงึมคีวามประสงคข์อนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ .................... ..................................................... .....................
ตัง้แตว่บัที่..............1  ...................... ถงึวบัที.่......................1............ ..1..... รวม ........ ...ป ี ...........เด อื บ ..........วับ
มาเปนีระยะเวลาดนัทบุในสายงานทีส่มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกๆ โดยในชว่งเวลาดงักลา่วไตร้บัมอบหมายให้
ปฎนิตังานดามคำลงัสำนกั ............................................... . ที่...........................................ลงวบัที่.............................
(หรือ ตามหนงัสอืรบัรองการปฏนิตังิาน ของ............................................................ลงวนัที่...................................... )
ดงัแบบ ดงันี้

๑)................ .............. ........ ....... ....... ............ .......1......,... ....... ................
๖).......... .......................................... ......................................... ......
๓) .....1...........1........... ............ .......... 1.,............ ........... 1................1............ .................... ...... .........
๔ ).............. ,..1,,......... ...................... 1...,.,.......1........ .1.,  ............. .......... .................... ........ .....
๕ )........................ .......................... .......................................................
๖ ).........................................1....................... ...... ........................................ 1..,.,.,

๗ )....... ... ................................... ....... .
๘) .................. ..............................1..,,.......1,........................ ....... ,1..,,...,............ .......... ....................
๙).......................................... ......................................................... ............

ๆลา
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ลงซ่ือ (ผู้รับรอง)
(................................. )

ตำแหน่ง........ .................................................
ว ันที่  ...........................1,............................

หมายเหตุให้แนบคำส่ังมอบหมายงานหรือหนังลือรับรองการมอบหมายการปฎินัติงานที่เกยวข้องด้วย



ผลงานท ี่เป ็นผลการดำเน ินงานท ี่ผ ่านม''

เอกสารแบ,ชท้ายประกาศ ๖ 
ตัวอย่างท่ี ๑

๒. ระยะเวลาท ี่ดำเน ินการ....... ..... ............. ................. ..................................................................................
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท ี่ใช ้ในการดำเน ิมก''ร

๔. สรุปสาระและชั้นตอบการดำเน ินการ.............................................................................................- ' ”

๕. ผ ู้ร ่วมดำเนินการ (ถ้าม ี)
๑ ..................................................  สคัสว่นของผลงาน.........................- ..........

โดยมสีว่นรว่มในการจดัทำผลงานหรอืผลติผลงาน ใต แ้ ก ่............................................................ ... ..........

๒......................................... ......... สดัสว่นของผลงาน.....................................
โดยมสีว่นรว่มในการจดัทำผลงานหรอืผลติผลงาน ใตแ้ก ่  ........................ ............... ....................-.......

๓..................................................  สดัสว่นของผลงาน.....................................
โดยมสีว่นรว่มในการจดัทำผลงาบหรอืผลติผลงาน ไต แ้ ก .่.........................................................................

๖ . ส่วนของงาบที่ผู้เสนอเป็นผู้'ปเ)บด (ระบุรายละเอียดของผลงาบพรอมทั้งส ัคส่วนของผลงาน)

๗. ผลสำเร็จของงาน (เช ิงปร ิมาณ/ค ุณ ภาพ)

๘. การนำไปใช้ประโยชน์

๙ . ความยุ่งยากในการดำเน ินการ/ป ้ญหา/อ ุปสรรค



๑ 0 . ข่อเสนอแนะ

ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้เบนความจรงิทกุประการ

ลงขือ่
I ,

บเัสนอผลงาน
1 .....

ขอรบัรองวา่สดัสว่นหรอึลกัษณ ะงานในการดำเนนิการของผ ูเ้ลนอขา้งตน้ดกูตอ้งตรงกนั  
ความเปน็จรงิทกุประการ

ลงขือ่ ลงข่ือ

ผรว่มดำเนนการ
../..

ตร้ว่มดำเนนิการ

ใตต้รวจลอบแลว้ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความเปน็จรงิทกุบร่ะการ

ลงขื่อ....................................................
(...................... .. . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . 1 )

ตำแหนง่....... ............................ ................
.... ........ /.. ........ ....... V. .........

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)

ล งข ือ่ ..................................................
(................ .... ................... )

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

(ผูอ้ำนวยการกอง/ลำนกั)



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๖ 
ตวัอยา่งที ่ ๖

ข ้อเสนอแนวความค ิด/ว ิธ ีการเพ ื่อพ ัฒ นางานหรือปร ับปรงงานให ้ม ึประส ิทธ ิภาพมากข ึ้น
ของ..

เรีอง.....

เพ ือ่ประกอบการแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่............................................ตำแหนง่เลขที.่.
ลำนกั/กอง.................................................................

****************************

หลักการและเหตุผล.

บทวิเคราะห์.

แนวความคิด..

ข้อเสนอ.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ.......

ตัวชี้วัตความสำเร็จ.

ลงซ ือ่ ....
(................ ... ..... ........ )

ผู้เสนอแนวคิด
......... I / .............. / ............



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๗

รูปแบบการติดลลิบ่รูปเล่มเอกสารและหลักฐานประกอบก'!รสมัครอัค'■ สีอกบุคคส!‘พื่ออ้'1ยโบ่บใรจุ 
และแต่งตั้งให้ดำรงดำแหบ่งบุคลากรหางการศึกษาอี่นตานนาครา ๓๘ ค- (๖) ระอับชำนาญการพิ!•ค'บ

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แนวทางการตดิสสปีรปูเลม่เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัรคคัเสอีกบคุคส!•ทอ้อา้ย 
ขาราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และขา้รวขการพลเรือ่นสามญั ไปบรรจแุละแตง่องัใหด้ำรงตำแหนง่ 
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ระตบัชำนาญการพเิศษ ลงักดัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
จำนวน ๖ เล่ม ดงันี้

๑. ตดิสลปิรายละเอยีดดงันี้
๑,!* ช่ือ สกลุผูส้มคัรเขา้รบัภารคดัเลอีภ 
๑.๒ ก.พ. ๗ 
๑.๓ ต้นทุน (ถา้ม)ี
๑.๔ ๓ อภูล (ถา้ม)ี
๑.๕ ผลงาบเรือ่งที ่ ๑ 
๑.๖ ผลงาบเรือ่งที ่ ๒ 
๑.๗ ข้อเสนอแนวศึดๆ

๒. รูปแบบสลป แบบอักษร 7 8  รลเ'ลเวบก ขนาดอกัษร ๑๖ พอยท ์ พมิพบ์นกระดาษสีขมพู 
รายละเอยีดตาม (วก ว๐ช6 ดังแนบ

๓. รปูแบบการตดิ โดยตดิสลปิทีห่นา้แรกของแตล่ะเอกสาร บร่ืเวณบมุบนตา้นขวาของเลม่ 
ผลงาน รายละเอยีดตามรปูทีแ่บบ

0ก 00บ่6 ไฟล่สลิป



เอกสารแนบท ้ายประกาศ ๘

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธิการ 

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาดรา ๓๘ ค. (๒) 
และการย้ายข้าราชการทลเรียนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญกๆรพิเศษ สังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาดรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตามที่ ก.ค ศ. ใต ้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย ้าย และการโอนข้าราชการครู 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา และการย ้ายข ้าราชการทลเร ีอนสาม ัญ  ไปบรรจุและแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งบ ุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสิอสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐ ๖ .(ะ/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ก ันยายน  
๒ ๕ ๖๐ โดยให ้ กศจ. หรีอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณ ีดำเน ินการกำหนดองค์ประกอบการประเม ิน ตัวขี้ว ัด 
แบบประเมิน และคะแนนประเม ิน ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการท ี่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมครั้งท ี่ ๑ / ๒ ๕ ๖๔ เมื่อวับที่ ๒ ๒ มกราคม 
๒๕๖๔ มิมติเห็นชอบให้กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวขี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ  ์
และวิธ ีการย ้ายข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นดามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
แสะการย ้ายข ้าราชการพ ลเร ีอน สาม ัญ  ผ ู้ดำรงตำแหน ่งระด ับชำนาญ การพ ิเศษ ส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวง  
ศ ึกษ าธ ิการ โป บ รรจ ุและแต ่งต ั้งให ้ด ำรงตำแห น ่งบ ุคลากรท างการศ ึกษ าอ ื่น ตาม ม าต รา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน ่ง  
ผ ู้อำน วยการกล ุ่ม /ห น ่วย  ใบส ังก ัดสำน ักงาน ศ ึกษาธ ิการจ ังห ว ัด  โดยผ ู้ผ ่าน การค ัด เส ือกจะต ้องได ้คะแน น รวม  
ทุกองค์ประกอบตามตัวขี้ว ัด ร ้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รายละเอ ียดแบบท ้ายประกาศบ ี้

ต ั้งน ี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ . -

( ฐ เ 1
(บายส ุภ ัทร' จำปาทอง)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



บญั ชรีายละเอ ย๊ดการกำหนดองค์ประกอบก'1รประเมิน ตัวข้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน 
ตามหลักเกณ ฑ ์และวิธกิารย้ายข า้ราชการครูและบุคลากรท างการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาดรา ๓๘ ค. (๒) และการย้ายข้าราขการพลเรือนสามญั ผู้ตำรงตำแหน่งระดับขำนาญ การพเศษ 
สังกัดกำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โปบรรจุและแต่งตั้งไห้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดกำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ศ.ศ. กำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวับที่ ไ?ร กุมภาห้นธิ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ องค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแบบ กรอบการพิจารณา
๑. การประเม ิน ประเม ินตามตัวข ี้ว ัดและองค์ประกอบ ๕๐ คะแนน

ศวาม เ การประเม ินท ีก่ำหนด ตังข ี้
ความสามารถ ๑. ค ุณวุฒ ิทางการศ ึกษาท ี่ ก.ค.ศ. รับรอง (๕ คะแบบ) พ ิจารณาจากเอกสาร
และประสบการณ' ๑ ) ปริญญาเอก ๕ หลักฐานทางราชการ

๒) ปริญญาโท ๔
๓) ปริญญาตรี ๓
๔) ตั้ากว่าปริญญาตรี ๒

๒. อาย ุราชการ (๕ คะแนน) พ ิจารณาจากเอกสาร
๑ ) มากกว่า ๒๐ ปีขึ้นโป ๕ หลักฐานทางราชการ
๒) มากกว ่า,๑ ๕  - ๒ ๐  ปี ๔
๓) มากกว่า ๑ ๐ -  ๑๕  ปี ๓
๔) ๕ -  ๑ ๐  ปี ๒
๕) ต ํ่ากวา่ ๕ ปี ๑

๓. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน ่ง (๕ คะแนน) พ ิจารณ าจากเอกสาร
ปีจจุบ ัน หลักฐานทางราชการ

๑ )  มากกว ่า ๑ ๐  ปีข้ึน'โป ๕
๒) ๕ -  ๑ ๐  ปี ๔
๓) ต ํ่ากว ่า ๕ ปี ๓

๔. วิน ัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑ ๐  คะแนน) พ ิจารณ าจากเอกสาร
๑ )  โม เ่คยถูกลงโทษทางวิน ัย หรือ 

โม ่เคยประพฤติผ ิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑ ๐ หลักฐานทางราชการ

๒) เคยถูกลงโทษทางวิน ัย หรือ 
เคยประพฤติผ ิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  
โนระดับภาคทัณฑ ์

๘

๓) เคยถูกลงโทษทางวิน ัย ใบระด ับ  
ตัดเงินเดือน หรือเคยประพฤติผ ิด 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับถ ูกพ ัก  
ใข ้ใบอน ุญาตประกอบวิชาช ีพ

๖

๔) เคยถูกลงโทษทางวิน ัย ใบระด ับ  
สูงกว่าตัดเงินเดือน หรือเคยประพฤติผ ิด 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใบระด ับถูกเพกถอน  
ใบอนุญาตประกอบวิชาช ีพ

๔

/ก า ร ป ร ะ ฒ น ุ! เ^



- ๒

ท่ี องศ์ประกอน ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
การประเมิน ๕. ประสบการณ ์!นการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่หร ือ ( ๑ 0  คะแนน) ๑. พิจารณาจากคำลังท ี่
ความรู้ เคยปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ในตำแหน่งระตับจำบาญ สำนักงาบปลัดกระทรวง
ความลามารถ การพเศษ ศึกษาธิการมอบหมาย
และประลบการณ ์ ๑ ) ตำรงตำแหน่งระต ับจำบาญการ ๑ 0 ๒. สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด
(ต ่อ) พ ิเศษ และปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่หร ือเคยปฏิบ ัต ิ หมายกีง สำน ักงาบศ ึกษาธิการ

หน ้าท ี่ผ ู้อำนวยการกลุ้ม/หน่วย จังหวัดตามคำสั่ง คลข.
ใบลำน ักงาบศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด ที่ ๑ ๙ / ๒ ๕๖๐ ลงวันที่

๒) ตำรงตำแหน่งระต ับจำบาญการ  
พิเศษ และปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่หร ือเคยปฏิบ ัต ิ 
หน้าท ี่ผ ู้อำนวยการกล ุ้ม/หน ่วย/ห ัวหน ้า 
ฝาย/ห ัวหน ้ากล ุ้ม  ใบหน่วยงานอื่นใน  
สังก ัดลำน ักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๘ ๓ เมษายน ๒ ๕๖๐

๓) ตำรงตำแหน่งระด ับจำบาญการ ๖
พิเศษ ใบสำน ักงาบศ ึกษาธ ิการจ ังหวัด  

๔) ดำรงตำแหน่งระต ับจำนาญการ  
พิเศษ ในหน่วยงานอื่นในสังกัดสำน ักงาบ  
ปลัดกระทรวงศ ึกษาธิการ

๔

๕) ไม ่เคย ๐
๖ . ปฏ ิบ ัต ิงาบใบซื่อตำแหน่งสายงาบ ( ๑ 0  คะแนน) พ ิจารณ าจากเอกสารหล ักฐาน
เดยวก ับก ับตำแหบงท ี่ขอยาย ทางราชการ

๑ ) ตำรงตำแหน่งเด ียวกับตำแหน่งท ี่ ๑ 0
ขอย้าย

๒) ตำรงตำแหน่งใบกลุ้มตำแหน่ง 
เด ียวก ับก ับตำแหน ่งท ี่ขอย ้าย

๖

๓) ดำรงตำแหน่งบอกเหบ ีอจากข ้อ ๔
๑ ) และ ๒)
ฟ. การเป ็นคณ ะกรรมการ/ค{นะทำงาบ/ (๕ คะแนน) พ ิจารณ าจากคำส ั่ง/โล ่/เก ียรต ิ
ว ิทยากร หร ือใต ัร ับรางว ัล/การยกย่อง บัตร หรือเอกสารหลักฐานที่
เช ิดช ูเก ียรติ

๑ ) ระตับองศ์กรหลักขึ้บใป ๕
แสดงว่าเป ็บคณะกรรมการ/ 
คณ ะทำงาบ/ว ิทยากร หรือได้รับ

๒) ระต ับ ภ าค/ ก ศ น / กคศ./ สข. ๔ รางวั๙ การยกย่องเช ิดช ูเก ียรต ิ
๓) ระต ับ ลำบ ก/ จ ังหว ัด/ เขตพื้นที่ ๓ ท ี่3 ง?]ดเพิยงระตับเดียว และให ้

การศ ึกษา แบบเอกสารหลักฐานประกอบ
๔) ตากว่าระตับจังหวัด ๒
๕ )ไม่มี ๐

/ ๒. ผลการปฏิบัติงาบ...



■ -๓

ที่ องค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๒. ผลการปฏิบ ้ต ิงาน สรุปผลการปฏิปีติงาบที่ประสบผลสำเร็จ 

หรือความภาคภูม ิใจย ้อนหลัง ๓ ปี 
จำนวน ๒ เรื่อง โดยม ิความยาว เร ื่องละ 
๒ -  ๕ หน้า กระดาษ 4๔  แบบอักษร 
7 แ  รลโลชบก ขนาดอักษร ๑ ๖  พอยท์ 
(ไม ่ต ้องแบบเอกสารหลักฐานประกอบ)

(๓ ๐ คะแนน) ๑. ให ้รายงานตามรูปแบบท ี ่
กำหนด (ต ัวอย่าง ๑ )
๒. หากเอกสารหลักฐานเก ิน  
จำนวนหน้าที่กำหนด 
คณะกรรมการจะไม ่พ ิจารณา

๓. การประ๓ น 
ความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง

ข้อเสนอแนวความคิด วิธ ีการเพ ี่อพ ัฒนา 
งานหรือปรับปรุงงาบให้ม ีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น โดยม ิความยาว ๒ - ๕ หน้า 
กระดาษ 4 ๔  แบบอักษร ■ ฌ ร3เลชนก  
ซนาดอักษร ๑ ๖  พอยท (ไม่ต้องแนบ 
เอกสารหลักฐานประกอบ)

(๒๐ คะแนน) ๑ . ให ้รายงาบตามรูปแบบท ี ่
กำหนด (ต ัวอย่าง ๒)
๒. หากเอกสารหลักฐานเก ิน
จำบวบหน้าที่กำหนด
คณ ะกรรมการจะไม ่พ ิจารณ า'-.

---------- ------- ------------( ( ^  7



เอกสารแนบท ้ายประกาศ ๙

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกบาซิการ
เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณท์และวิธีการ 

โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกบา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรีอนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให ้
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุสนธิประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒ ๕๖๓  
เรื่อง การกำหนดองค ์ประกอบการประเม ิน  ตัวขี้ว ัด แบบประเม ิน  และคะแนนประเม ิน  กรณ ีการโอนพ น ักงาน  
ส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
และการเปล ี่ยนตำแหน ่ง การย ้าย  และการโอน ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา และการย ้ายข ้าราชการ 
พลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึก่ษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักุ*'าน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ นั้น

เม ื่องจากองค์ประกอบการประเมิน ตัวขี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตังกล่าว บางตัวขี้ว ัด 
ย ้งม ีป ระเด ็น สงส ัยและเป ็น ป ีญ ห าใบ ท างป ฏ ิบ ัต ิชองผ ู้ส ม ัครๆ และเพ ี่อ ให ้การป ระเม ิน ม ีความ เห ม าะสม ย ิ่งข ึ้น  
รวม ท ั้ง เพ ี่อ ให ้การบ ร ิห ารงาน บ ุค ค ลเป ็น ไป ด ้วย ค วาม เร ียบ ร ้อยต าม ห ล ัก เก เน ท ้และว ิธ ีก ารท ี่ ก .ค.ศ . กำห นด  
ตามหนังสิอสำนักงาบ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒ 0๖.๕ /ว  ๒๙ ลงวับที่ ๒๘ ก ับยายน ๒๕๖๐ และตามหนังสิอสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐ ๒ ๐ ๖.๕ /ว  ๓ ๐ ลงวับที่ ๒๘ ก ันยายน ๒ ๕ ๖๐ ประกอบกับ อ.ก.ค.ศ. สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ใบการประชุมครั้งท ี่ ๑ / ๒๕๖๔ เม ื่อวับท ี่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ม ีมต ิเห ็นขอบให ้กำหนดองค์ประกอบการประเม ิน  
ตัวขี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณีการโอบพนักงาบส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง 
ให ้ด ำรงต ำแห น ่งบ ุค ลากรท างการศ ึกษ าอ ื่น ต าม ม าด รา ๓๘ ค. (๒) (ว ๒ ๙/ ๒ ๕ ๖๐ ) และการเป ล ี่ยน ต ำแห น ่ง  
กา'รย้าย และการโอน ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรท างการศ ึกษ า และการย ้ายข ้าราชการพ ลเร ือนสาม ัญ ไปบรรจ  ุ
และแต ่งต ั้งไห ้ดำรงต ำแห น ่งบ ุคลากรท างการศ ึกษ าอ ื่น ต าม ม าตรา ๓๘ ค. (๒) ส ังก ัดสำน ักงาบปล ัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ (ว ๓๐/ ๒ ๕ ๖๐) จ ึงยกเล ิกประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวับที่ ๒๔ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวขี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน โดยผู้ผ ่านการคัดเล ือก 
จะต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบตามตัวขี้ว ัด ตำแหน่งประ๓ ททั้วไป ร้อยละ ๖ ๐  ขึ้นไป และตำแหน่งประ๓ ท 
วิชาการ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป รายละเอ ียดแนบท้ายประกาศบ ี้

ท ั้งบ ี้ ต ั้งแต่บัดบี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วับที่ 'เฉ  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไณ ."
(นายสุภ ัทร จำปาทอง)

ปลัดกระทรวงศ ึกษาธิการ
ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำน ักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



บัญชีรายละเอยดการกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข่ีวด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานสวบท้องถืนและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (เซ) และการเปลี่ยนตำแหน่ง 
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรีอบลามัญ 

โปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (เซ)
ลังดัดส่านักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ค. ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.
องค์ประกอบ

การประเมิน 
ความ!
ความสามารถ 
และประลบการณ์

ตัวชี้วัต คะแนน กรอบการพ ิจารณา
ประเม ินตามตัวช ี้ว ัดและองค์ประกอบ ๔๐ คะแนน
การประ เม ินที่กำหนด ดังนี้
๑ . คุณว ุฒ ิทางการศ ึกษาท ี่ ก.ค.ค. รับรอง (๕ คะแนน) พ ิจารณ าจากเอกสาร

๑ ) ปริญญาเอก ๕ หลักฐานทางราชการ
๒) ปริญญาโท ๔
๓) ปริญญาตรี ๓
๔) ต ั้ากว่าปริญญาตรี ๒

๒. อาย ุราชการ (๕ คะแนน) พ ิจารณ าจากเอกสาร
๑ ) มากกว่า ๒๐ จชี้นไป ๕ หลักฐานทางราชการ
๒) มากกว ่า ๑ ๕ -  ๒๐ ปี
๓) มากกว ่า ๑ ๐ -  ๑๕  ปี ๓
๔) ๕ -  ๑ ๐  ปี ๒
๕) ต ํ่ากว ่า ๕ ปี ๑

๓. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน ่ง (๕ คะแนน) พ ิจารณ าจากเอกสาร
ปัจจุบ ัน ๕ หลักฐานทางราชการ

๑ ) มากกว่า ๑ ๐  ปีชี้นไป ๔
๒) ๕ -  ๑ ๐  ปี ๓
๓) ต ั้ากว ่า ๕ จ

๔. ว ิน ัยและจรรยาบรรณวิชาช ีพ (๑ ๐  คะแนน) พ ิจารณ าจากเอกสาร
๑ ) ไม ่เคยถ ูกลงโทษทางวิน ัย หรือ ๑ ๐ หลักฐานทางราชการ

ไม ่เคยประพฤติผ ิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) เคยถูกลงโทษทางวิน ัย หรือ ๘

เคยประพฤติผ ิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ใบระด ับภาคท ัฌ ท ์

๓) เคยถูกลงโทษทางวิน ัย ใบระดับตัด ๖
เงินเด ือน หรือเคยประพฤติผ ิด 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในระด ับถ ูกพ ักใช ้ 
ใบอบ ุญาตประกอบวิชาช ีพ

๔) เคยถูกลงโทษทางวิน ัย ในระดับ ๔
ลูงกว่าต ัดเงินเด ือน หรือเคยประพฤติผ ิด 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใบระด ับถูกเพ ิกถอน  
ใบอบ ุญาดประกอบวิชาช ีพ

การประ1



- ๒ -

ท องค์ประกอบ ตัวข้ี'วัด คะแนน กรอบการพิจารฌา
การประเมิน ๔. การปฏิบ ัต ิงานในสำนักงาน ( ๑ 0  คะแนน) ๑.พ ิจารณ าจากเอกสาร
ควานรู้ ศ ึกษาธิการจังหวัด หลักฐานทางราซการ
ความลานารถ ๑ ) ปฏิบ ัต ิงานภายในสำนักงาน ๑ 0 ๒. สำน ักงาบศ ึกษาธิการ
และประสบการณ ์ ศ ึกษาธิการจังหวัดเด ียวกัน จังหวัด หมายถีง
(ต่อ) ๒) ปฏิบ ัต ิงานในสำนักงานศึกษาธิการ ๘ สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอื่น จังหวัดตามคำลัง คสข.
(โ.} ปฏิบ ัต ิงานในหน่วยงานอื่นใบสังกัด ๖ ที ๑ ๙ /๒ ๔ ๖ 0  ลงวันที่

สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓ เมษายน ๒ ๔๖๐
๔) ปฏิบ ัต ิงานในหน่วยงานอื่น ๔

๖ . เหตุผลในการขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ (๕ คะแนน) พ ิจารณาจากหลักฐาน
ย้าย/โอน แสดงความจำ'.บิน

๑ ) เพื่ออยู่ร ่วมกับคู่สมรส ดูแลบ ิดา ๕ ประกอบ เข่น ทะเบ ียน
มารดา หรือบุตร สมรส ทะเบ ียนบ ้าน

๒) เพ ื่อกล ับภ ูม ิลำเนา ๔ สูติบัตร ๆลๆ
๓) กรณีอื่น ๆ ๓
๔) โม่ระบุเหตุผล ๒

๒. ผลการปฏิบ ัต ิงาบ สรุปผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเรืจ (๔๐ คะแนน) ๑. ให ้รายงานตาม
หรือควานภาคภูม ิใจย้อนหลัง ๓ บิ ร ูปแบบที่กำหนด
จำนวน ๒ เรือง โดยม ิความยาวเร ื่องละ (ตัวอย่าง ๑ )
๒ -  ๕ หน้า กระดาษ &๔ แบบอักษร ๒. หากเอกสารหลักฐาน
ไพ  รอโอ!วนก ขนาดอักษร ๑ ๖  พอยที เก ินจำนวนหน้าท ี่
(โม ่ต ้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) กำหนดคณะกรรมการ

จะ1โม่พ ิจารณา
๓. การประเม ิน ข้อเสนอแนวความคิด วิธ ีการเพื่อพัฒนา (๒๐ คะแนน) ๑. ให ้รายงานตาม

ความเหมาะสม งานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ รูปแบบที่กำหนด
กับตำแหน่ง มากขี้น โดยมิความยาว ๒ - ๕ หน้า (ตัวอย่าง ๒)

กระดาษ /\๔ แบบอักษร ไพ รลโล!วนก ๒. หากเอกสารหลักฐาน
ขนาดอักษร ๑ ๖  พอยท์ (โม่ต ้องแบบ เกินจำบวบหน้าท ี่
เอกสารหลักฐานประกอบ) กำหนดคณะกรรมก'พ

จะ1โม่พ ิจารณา / /



ถึง สำนักงาน กสบ. สำนักงาบ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการล่งเสริมการศึกษาเอกซน สำนักงาบศึกษาธิการภาค 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำน ัก/สถาบ ัน/ศ ูนย ์/กล ุ่ม  สังกัดสำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ©(ะ๖๔  
ร ับ ส ม ัค ร ค ัด เล ัอ ก บ ุค ค ล เพ ิ่อ ย ้าย ข ้าร าข ก าร ค เแ ล ะ บ ุค ล าก ร ท างก าร ศ ึก ษ า  และข ้าราช การพ ลเร ือน ส าม ัญ  
ไปบรรจ ุและแล ่งด ้งใหตำรงตำแหน ่งบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ ีนตามมาดรา ๓๘ ค. (’©) ระค ับข ้านาญ การพเศษ  
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำบวน ๑ ๑ ๔  ด้าแหนัง นั้น

เน ื่องจากได ้ตรวจสอบตำแห น ่งว ่างท ั้งห มดอ ีกคเง ป รากฎว ่าม ีตำแหน ่งว ่างเพ ิ่ม เด ิม  อำบวบ  
๑  ตำแหน ่ง จ ึงขอประกาศตำแหน ่งว ่างเพ ิ่ม เด ิม  จำนวน ๑  ตำแหน่ง ได ้แก ่ ตำแหน ่งน ักร ิซาการศ ึกษา ระดับ 
ข้านาญทารพ ิเศษ ตำแหน ่งเลขท ี่ บ ร๑ 0 ๔ ๑ ผ ู้อำนวยการกล ุ่มล ูกเส ิอ ย ุวกาซาด และก ่จการน ัก ่เร ืยบ สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีร ัมย์ รายละเอ ียดตาม 0 8  (1006  ท้ายหนังสือฉบับนี้

สำน ักอำนวยการ 
โทร. ๐  ๒!©๘0  ๒ ๘ ๖๑  
โทรสาร 0  ๒๖๒๘ ๕๖๒๓
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เรื่อง รับลมัครคัดเลอกบคคลเพอย้ายขาราขการครูและบุคลากรหางการศึกษา และขาราชการพลเรอนลามญ 
ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (เพื่มเติม) -

อบุสนธิบ ่ระกาศ อ.ก.ค.ศ. สำน ักงานบ ่ล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื่อง ร ับสมัครคัดเส ือกบุคคล 
เพ ื่อย ้ายข ้าราซ การค ร ูและบ ุค ลากรท างการศ ึกษ า และข ้าราชการพลเร ือนสาม ัญ  ไปบรรจุและแต ่งต ั้งให ้ดำรง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาดรา 01๘ ค. (๒} ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลง'วันที่ ๔ ต ุลาคม พ.ค. '©๕๖๔

เน ื่องจากได ้ตรวจลอบตำแห น ่งว ่างต ั้งห มดอ ีกคร ั้ง  ปรากฏว ่'าม ึดำแหบ ่งว,างเพ ื่ม เต ิม  จำนวน
๑ ตำแหน่ง

อาคัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการครู 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา พ.ค. ๒๕๔๗ และท ี่แก ้ไขเพ ิมเต ิม หนังสือสำน ักงาบ ก.ค.ศ ที่ ศธ 0๖ 0๖ .๕ /ว  ๓0 
ลงวันที่ ๒๘ ก ันยายน ๒๕๖0 ท่ี ศธ 0๒ 0๖.๕ /ว ๘ ลงวันที่ ๑ 0  พฤษภาคม ๒๕๕๖ และที่ ศธ ๐๒ 0๖.๕ /1 ๑๔ 
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ค. ต่วนที่สุต ที่ ศธ ๐๒ ๐๖.๕ /ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๒ หนังสือสำน ักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และ ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว  ๑ ๐  
ลงวันที่ ๑๕ ก ัน ยายน  ๒๕๔๘ ประกอบก ับมต ิ อ.ก.ค.ศ. สำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ในการประจุม 
ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๔ เมอว ันท ี่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ อน ุม ัต ิในหล ักการให ้ตรวจสอบรายละเอ ียดของตำแหน ่งว ่าง 
ท,จะร ับ ส ม ัครค ัด เล ือ กบ ุค คล เพ ื่อ ย ้ายข ้าราขการค ร ูและบ ุค ลากรท างการศ ึกษ า และข ้าราชการพลเร ือนสาม ัญ  
ไปบรรจ ุและแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ ื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ระด ับชำนาญ การพ ิเศษ 
ส ังก ัดส ำน ักงาน ศ ึกษ าธ ิการจ ังห ว ัด  จ ังขอป ระกาศตำแห น ่งว ่างเพ ื่ม เต ิม  จำนวน ๑  ดำแหน'ง ได ้แก ่ ตำแหน่ง 
น ัก ว ิช าก ารศ ึก ษ า ระ ด ับ ช ำน าญ ก ารพ ิเศ ษ  ตำแห น ่งเลขท ี บร๑ ๐ ๔ ๑  ผ ู้ล ำน ว ย ก าร ก ล ุ่ม ล ูก เส ือ  ย ุว ก าช าด  
และกิจการนักเรียน สำน ักงานศึกษาธิการจังหวัดบ ุร ีร ัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 5ใ) ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ะ ^ า
(นายธนู ขวัญเดช)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


