
บนทกฃ้อความ
สว่นราชการ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดันครศรรีรรมราช กลุม่อำนวยการ
ท่ี วันท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๔
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่การเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ยและโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการตก้ษา 

และยา้ย1ขา้,ราชการพลเรือนสามัญและโอน'พนักงาน'พนักงาน:ส่วน'ทอ้-งถินและ1ข'้าราชการอนไปบรรจุและ 
แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค1(๒) สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัและ 
ศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

เรยีน ศกึษาธกิารจงัหวดันครศรธีรรมราช

เรือ่งเดมิ ไม่มี

ขอ้เทจ็จรงิ สป. ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่การเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ยและโอน
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราซการพลเรอืนสามญัและโอนพนกังานพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
และขา้ราชการอืน่ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) สงักดั 
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัและศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึง่ในสว่นของ 
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดันครศรธีรรมราช มจีำนวน ๔ อตัรา ดงันี้

๑. ตำแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัช ี ระดบัปฏบิตักิาร/ชำนาญการ ตำแหนง่เลขที ่ นศ.๑๐๐๘ 
กลุม่อำนวยการ

๒. ตำแหนง่นกัวชิาการพสัด ุ ระดบัปฏบิตักิาร/ชำนาญ การ ตำแหนง่เลขที ่ นศ.๑ ๐ ๐ ๙  กลุ่ม 
อำนวยการ

บรหิารงานบคุคล
๔. ตำแหนง่เจา้พนกังานธรุการ ระดบัปฏบิตังิาน/ชำนาญงาน ตำแหนง่เลขที ่ นศ.๑๐๖๙ กลุ่ม 

นเิทศตดิตามและประเมนิผล

๑. กรณสีมคัรดว้ยตนเอง
ใหผู้ส้มคัรดาวนโ์หลดเอกสารไดท้ ีเ่วบ็ไซต ์ พ พ พ .กก06.3๐.-๒ ทวัขอ้ ขา่วประกาศ และ 
ทางเวบ็ไซต ์พ พ พ .๐33 .กก๐6.30.๒  หวัขอ้ ขาวรบัสมคัร และย ืน่ แบ บ คำขอยา้ยเป ล ีย่น  
ตำแหนง่/ยา้ย/โอน ขา้ราชการครแูละบคุลการทางการศกึษาร และการยา้ยขา้ราชการพล 
เรอืนสามญัไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค 
(๒) หรอืแบบคำขอโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ 
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ 
ค.(๒) พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาๆ ดว้ยตนเองทีก่ลุม่บรหิารงานบคุคล ช้ัน ๙ อาคาร 
รชัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร ถนนราชดำเนนินอก เขตดสุติ ตัง้แตว่นัที ่ ๑๔-๒๐ 
ตลุาคม ๒๔๖๔ ใน วนั และเวลาราชการ(ภาคเขา้เวลา ๐๘.๓๐-๑๒ .๐๐ น ภาคบ า่ยเวลา 
๑ ๓ .๐ ๐ -๑ ๖ .๓ ๐  น .)

โดยกำหนดรบัสมคัรดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยี ์ ดงันี้

/ ๒. ก รณ ีส ม ัค ร
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๒. กรณสีมคัรทางไปรษณยี์

ใหผู้ส้มคัรยืน่แบบคำขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
และการยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั  ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทาง 
การศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) หรอืแบบคำขอโอนพนกังานสว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการ 
อืน่มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่บคุลากรทาง 
การศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาทางไปรษณยีด์ว่น 
พเิศษ(ธ(ฬ5) โดยสามารถดาวนโ์หลดเอกสารไดท้ ีเ่วบ็ไซต ํ พ พ พ .๓๐6-3๐.1เา หวัขอ้ ขา่ว 
ประกาศ และ'ทางเวบ็,ไซต ์พ 'ห /ผ ,เว 3ล .กก0 6 .5 0 .1 ท  หวัขอ้ ขา่วรบัสมคัร ตงัแตว่นัท ี่ ๑๔-๒๐ 
ตลุาคม ๒๔๖๔ ในวนัและเวลาราชการ กรอกรายละเอยีดในใบแบบคำฃอใหถ้กูตอ้ง ครบถ้วน 
สมบรูณ ์ ลงลายมอืชือ่ดว้ยตนเอง และจดัสง่ไปยงักลุม่บรหิารงานบคุคล สำนกัอำนวยการ 
สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร อาคารรชัมงัคลาภเิษก ช้ัน ๙ กระทรวงศกึษาธกิาร ถนน 
ราชดำเนนินอก เขตดุสิต กรงุเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ทัง้นีจ้ะถอืวนัทีท่ีท่ำการไปรษณยีต์น้ทาง 
ประทบัตรารบัฝากเปน็วนัรบัสมคัร และเอกสารทีท่ ีท่ำการไปรษณยีต์น้ทางประทบัตรารบั 
ฝากกอ่นวันที ่ ๑๔ ตลุาคม ๒๔๖๔ หรือหลังวันที ่ ๒๐ ตลุาคม ๒๔๖๔ จะไมใตร้นัการพจิารณา 

ระเบยีบ กฎหมายและแนวปฏนิตัทิีเ่กีย่วชอ้ง หนงัสอืสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้เสนอแนะ ควรดำเนนิการดงันี้
๑ , ประชาสมัพนัธบ์คุลากรในสงักดัโดยการแจง้เวยีนในระบบ เฬV 0 ศ๔6 
๒, มอบนางคริพิร ธรรมชาต ิ ประกาศในเวน็Iัชตฃ์องสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 

นครศรธีรรมราช

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ศธ ๐๒๐๑.๔/ ๑๖๓๖๒ ลงวันที ๖ ตลุาคม ๒๔๖๔

(นางสาว 
ผูอ้ำนวยก

(นางปราป ี ภู่*11นรั้
รองสืกษาธกา,5จงหวัคน้ี?’̂ 5'5,1มราช

-  8 ต.ค. 2564

(นายสนัตภิทัร โคจจีลุ) 
ศกึษาธกิารจงัหวดันครศรฐึรรมราช

-  8 ต.ค. 2564



ถึง สำนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ค. สำนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกขน 
สำนกังานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนกั/สถาบนั/ศนูย/์กลุม่ สังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ

ดว้ย อ.ก.ค.ศ. สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ไดป้ระกาศรบัสมคัรคดัเสอืกบคุคล 
เพือ่การเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย และโอนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราชการพลเรือนสามญั 
และโอบพนกังาบสว่นทอ้งถบและขา้ราชการอืน่ ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใทด้'ํ'รงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สงักดัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั และศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต ้จำนวน ๑๙๕ ตำแหน่ง ตวมหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๘ ลงวับที ๒๘ กนัยายน ๒๕๖ ๐  และ ที ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐

โนการน้ี จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน รายละเอยีดตาม อว05 ท้ายหนังสือ
อบบันี ้หรอืสามารถดาวนโ์หลดเอกสารเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ พพผ.กา06.ฐ0.ปา และ Vทเทผ.ช53.กา06.ร0.ชา 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรสามารถสมคัรดว้ยตนเองหรอืสง่ใบสมคัรฯ ไปยงักลุม่บริหารงาบบคุคล สำนกัอำนวยการ 
สำนกังาบปลดักระทรวงศกึษาธกิาร อาคารรซัมงัคลาภเิษก ข้ัน ๙ กระทรวงศกึษาธกิาร ถนนราชดำเนนินอก 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในเวลาทีก่ำหนด

สำนกัอำนวยการ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๔๕

กแกร://อ ุโร๐ .[ว*ร6 .แก๒'!̂ ก ก



ประกาศ อ,ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาสิการ
เร่ือง รัชสมคัรคัดเลือกบคุคลเพือ่การเปล่ียนตำแหนง่ ยา้ย และโอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษร 

และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาบส่วนท้องล่ีนและข้าราชการอ่ืน โปบรรจุและแต่งดัง 
ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาสิการจังหวัด 
และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคโต้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกัไฃเพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาบ ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๒๙ 
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๘ ลงวันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๖ และท่ี ศธ ๙๒๐๖.๔/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๔๔๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๔๔๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี บร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันท่ี 
๑๒ พฤษภาคม ๒๔๓๔ ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๔๔๘ และ ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวับท่ี 
๒๙ ตลุาคม ๒๔๔๗ ประกอบกบัมต ิ อ.ก.ค.ศ. สำนกังาบปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ในการประชมุครัง้ที ่
๘/ ๒๔๖๔ เมือ่วันที ่ ๒๗ สงิหาคม ๒๔๖๔ จงึประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่การเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย 
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
และขา้ราชการอืน่ โปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิารหรือชำนาญการ และตำแหนง่ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือ 
ชำนาญงาน สงักดัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั และศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ใบประกาศนี้
๑. ความหมายตามนยัหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี คธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน

๒๔๖๐ ดังน
“ การเปลีย่นตำแหนง่” หมายลงื การแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตามพระราชบญั ญ ตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ ทีม่ใัชบ่คุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ใบสังกัดส่วนราชการเดียวกัน

“การยา้ย” หมายถงี การแตง่ตัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. ๒๔๔๗ หรอืขา้ราชการพลเรอืนสามญั ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ประ๓ ทเติม และระดับตำแหน่งไม่ส ูงกวา่เตมิ ในหน่วยงานการศกษาท่ีสังกัดส่วนร าช ก าร เดียวกัน

“ การโอบ” หมายลงื การบรรจแุละแตง่ต ัง้ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ต าม พ ร ะ ร าช บญัญตัิร ะ เบ ีย บ ขา้ราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ สงักดัสว่นราชการอืน่ 
ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทเตมิ และระดับตำแหน่งท่ีไม่สูงกว่าเติม

/ ๒. ความหมาย...
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๒. ศวามหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศร ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๐ ดังนี V '

“การโอน''หมายถงึ การโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระผียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมืใช่พนักงานวิสามัญ และการ'โอน'ขา้ราชการอืน่ทีม่'ิใช'่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึพา 
ตามพระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครและบคุลากรทางกรรศึกษา พ.ศ. ๒๕๙๗ และทีแก้โขเพิมเติม และมิใช่ 
ขา้ราชการการเมอืง มาบรรจแุละแตง่ตงัเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการตกิบา ตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป และตำแหน่งประ๓ ทวิชาการ

•‘พนกังานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่’’ หมายถงึ พนกังานสว่นทอ้งถ่ินและขา้ราชการอ่ืน 
ทีก่ำหนดตามบญัชม๊าตรฐานการเปรยีบเทยีบตำแหนง่ๆ แนบทา้ยหลกัเกณฑต์ามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวับท่ี ๒๘ กบัยายน ๒๕๖๐

๑. ตำแหนง่ท่ีจะดำเนนิการคดัเลอืก
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิารหรอืชำนาญการ และตำแหนง่ประเภททัว่โป ระดับ 
ปฏบัิติงานหรือชำนาญงาน ลงักัดสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๙๕ ตำแหน่ง รายละเอยีดตาม เอกสารแนบท้าย 
ประกาศ ๑

๒. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิรึส๋มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก
๒,๑ มืคุณสมบัติท่ัวโปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญติ้ระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ มคืณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ตามมาตรฐานตำแหนง่ ท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด และระดบัชำนาญการจะตอ้งมลืกัษณะงานทีป่ฏบิตัหิรืองานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในสายงานท่ีสมัคร) ตามท่ี 
ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผุดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วโม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๒.๓ ได้รับเงินเดือนโม่ตากว่าข้ันต่ําของประเภท สายงาบ และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
๒.๕ โม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
๒.๖ โม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดท่ีโต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๗ โมอ่ยูระหว่างถูกดำเนนิคดีล้มละลาย
สำหรับผูข้อโอนนอกจากตอ้งมคืฌุสมบตัติามขอ้ ๒.๑ -  ๒.๗ แล้ว ตอ้งโตรั้บความยบิยอม 

ให้โอนจากผู้มือำนาจลังบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้น้ันด้วย

๓. กำหนดการและวิธีการสมคัร
๓.® กรณีสมัครด้วยตนเอง

ใหผู้ส้มคัรดาวนโ์หลดเอกสารโตท้ีเ่วบ็ไชต ํ พ พ พ .๓06.30๕1า หัวข้อ “ขา่วประกาศ’’ 
และทางเว็บไชตํ พพผ.(ชสุ‘กา06.?0.ปา หัวข้อ "ข่าวรันสมัคร” และย่ืนแบบคำขอย้ายเปลีย่นตำแหนง่/ย้าย/โอบ 
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั โปบรรจุและแตง่ต้ังใหด้ำรง 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) หรอืแบบคำขอโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่และ 
ข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาฯ ดว้ยตนเองทีก่ลุม่บรหิารงานบคุคล ข้ัน ๙ 
อาคารรขัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร ถนนราชดำเนนิบอก เขตดุสติ กรุงเทพๆ ต้ังแต่วับท่ี ๑๔ - ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเขา้เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. ภาคบา่ยเวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.)

/ ๓.๒ กรณีสมัคร...
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๓.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ให้ผู้สมัครย่ืนแบบคำ'ขอเปล่ียนตำแหน่ง/ย้าย/โอน'ข้า,ราฃการครูและ'บุ1คลา1กรทางการศึก!:ะท 

และการยา้ยขา้ราขการพลเรอืนสามญั ไปบรรจุและแต่งตัง'ให้ดำรงตำแหน่ง'บุคลากร'ทางการศึกษาอนตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) หรอืแบบคำขอโอนพนกังานสว่นหอ้งถนิและขา้ราชการอืน่มา'ชรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ชา้ราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พร้อมเอกสารประกอบ 
การพจิารณาทางไปรษณยีด์ว่นพเิศษ (6^5) โดยสามารถตาวนโ์หลดเอกสารไตท้ีเ่วบ็ไฃต ์ V/ฒต/.๓๐6.30.ปา 
หัวข้อ ‘‘ขา่วประกาศ,’และทางเวบ็ไชตผํด/ด/.ช3ล.ทา06-50.1:11 หัวข้อ ‘‘ขา่วรบัสมคัร” ตงัแตวั่นท ี ๑๔ - ๒0 
ตลุาคม ๒๔๖๔ในวนัและเวลาราซการ กรอกรายละเอยีดในใบแบบคำขอใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์
ลงลายมอีซอดว้ยตนเอง และจดัสง่ไปยงักลุม่บรหิารงานบคุคล สำนกัอำนวยการ สำนกังานปลดักระทรวง 
ศกึษาธกิาร อาคารรซัมงัคลาภเิษก ช้ัน ๙ กระทรวงศกึษาธกิาร ถนนราชตำเนนินอก เขตดสุติ กรุงเทพๆ 
๑๐๓ 00 ทัง้นี ้จะถอืวันทีท่ทีำการไปรษณย์ีตน้ทางประทบัตรารับฝากเปน็วนัรับสมคัร และเอกสารทีท่ี'่ทำการ 
ไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ และหลังวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๔ จะไมใต้รับ 
การพจิารณา

ทัง้นี ้ผูส้มคัรมสีทิธสิมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกไตเ้พยีง ๑ ตำแหนง่ เทา่นัน้ โดยระบตุำแหนง่ 
ลังกัดกลุ่ม/หน่วย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ 
ในแบบคำขอให้ครบถ้วน

๔. เอกสารและหลกัฐานประกอบการคดัเลอืก ประกอบด้วย
๔,๑ แบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณา เอกสารแนบทา้ยประกาค ๒

๑) แบบคำขอเปลีย่นตำแหนง่/ยา้ย/โอนขา้ราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
และการยา้ยขา้ราขการพลเรอืนสามญั  ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

๒) แบบคำขอโอนพนกังานสว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่มาบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ 
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

๔.๒ หนังสือสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดของผู้ฃอโอน เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓ 
๔.๓ คำชีแ้จงการขอนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่มานบัรวมเปน็ระยะเวลา 

ชัน้ตัา้ในการดำรงตำแหนง่ทีข่อประเมนี เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๔ (เฉพาะดำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ 
ระดบัชำนาญการ ซีง่ไมไ่ด้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหนง่เดียวกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๔ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒) โดยจะต้องมีคำส่ังรักษาการในตำแหนง่ หรือหนังสือมอบหมายให้ปฏิบ้ติงานจริง 
เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๔ แนบมาประกอบการพจิารณาด้วย

๔.๔ หนังสือแจ้งความประสงคัฃอนับระยะเวลาด้นทุนสำหรับตำแหน่งในสายงานท่ีสมัครเข้ารับ 
การคัดเสือกๆ ซีง่เปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า ๑ ปี (กรณผู้ีสมัครระดับชำนาญการทีไ่ม่เคยดำรงตำแหนง่และหรือ 
เคยดำรงตำแหนง่ แต่ไม่ครบกำหนด ๑ ปี) เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๖ โดยจะต้องมีคำส่ังรักษาการในตำแหน่ง 
หรือหนังสือมอบหมายให้ปฎิบติงานจริง เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ แนบมาประกอบการพจิารณาด้วย

/ ๔.๔ เอกสาร...



๔.๕ เอกลารและหลกัฐ'านประกอบการพจิารผา ตามองคป์ระกอบการประเมนิตรัชวดั 
แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ. ๙ 

๑) ตัวอย่างท่ี ๑ แบบฟอร์มผลงานท่ีผ่านมา 
๒) ตัวอย่างท่ี ๒ ข้อเสนอแนวความคิด 

เอกสารแนบทา้ยประก!ศ ๗
ท้ังน้ี ลำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผู้ส้มคัรเขา้รับการคดัเลอืกเขยีนคำรับรองว่า “ลำเนาถกูตอ้ง” 

พร้อมท้ังลงลายมือซ่ือ และวัน เดือน ปี ไว้ด้วย
หมายเหตุ ๑. เอกสารท้ังหมดให้จัดหำเปีนฉบบเดียวกัน จำนวน ๖ ชุด

โดยให้จัดท้าเป็นต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๔ ชุด 
๒. ติดสลิปรูปเล่มเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามแนวทางท่ีกำหนด 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๘

๔. เกณฑก์ารพจิารณา
๔.๑ พจิารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ำหนด ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนกังาน 

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ลงวันท่ี ๒ กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ เรือ่ง การกำหนดองคป์ระกอบการประเมนิ 
ตัวช้ี-วัต แบบประเมนิ และคะแนนประเมนิ กรณกีารโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่ มาบรรจ ุ
และแต่งต้ังใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการเปล่ียนตำแหนง่ การยา้ย 
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายขา้ราชการพลเรีอนสามัญ โปบรรจุและแต่งต้ัง 
ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สงักดัสำนกังาบปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ,,,๙

๔.๒ กรณเีปลีย่นตำแหนง่ การรบัยา้ย และการรบัโอนตา่งกลุม่ตำแหนง่โปแตง่ตัง้ให ้
ตำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการฃีน้ใป จะตอ้งพจิารณาการประเมนิบคุคลและผลงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

๔.๓ การพจิารณารบัโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตามพระราชบญัญตั ิ
ระเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ สงักดัสว่นราชการอืน่ ตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๖๐ จะดำเนนิการ 
ภายหลงัจากการย้ายหรือการเปลีย่นตำแหนง่ และการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เส!จสิน้แลว้ หมายถงึ ใหพ้จิารณาการยา้ยบคุลากร 
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) การพจิารณายา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั การพจิารณาเปลีย่น 
ตำแหนง่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามลำดับ

๔.๔ การพจิารณ ารบัโอนตามหลกัเกณ ฑแ์ละวธิกีารตามหนงัสอืสำนกังาบ ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๖๐ จะดำเนนิการภายหลงัจากการเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย 
และการโอนตามมาตรา ๔๗ แล ้ว แ ล ะ ก าร บ ร ร จ ุแ ล ะ แ ต ่งต ั้งข ้าร าช ก าร ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล าก รทางก าร ศ ึก ษ าต ำแ ห น ่ง  
บคุลากรทางการศ ึก ษ า อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เสร็จส้ินแล้ว

๔.๔ กรณเีปน็ผูข้อโอน ตอ้งไดร้บัความยนิยอมใหโ้อนจากผูม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเติมของผู้น้ีน พร้อมข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดของผู้ฃอโอน



ทัง้บีใ้บกรณทีีผู่ส้มคัรเขา้รับการคดัเลอืกผูใ้ดจดัทำเอกสารและหลกัฐานประกอบการคดัเลอืก 
โมค่รบถ้วนตามประกาคฯ จะลอืวา่เปน็ผูข้าดคณุสมบตัใินการคดัเลอืกเพือ่การเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย และโอน 
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั และโอนพนักงาบส่วนห้องถ่ิน 
และขา้ราชการอืน่ ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการดกีษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ ณ วันท่ี ฮ่^ ตุลาคม พ.ค. ๒๕๖๔

(บายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เอกสารแบบท้ายประกา* ®

บัญชีตำแหน่งว่างข้าราขการครูแสะบุคสากรทางการดัก'*า ตำแหน่งบุคสากร'สารการ'ดัก'*'1®'นสานนาสรา 38 ส. (2)
ระดับปฏิบัติการ/ข้านาญการ แสะระดับปฏิบัติงาน/'ชำนาญงา'* สังกัดสำนักงานสิกบาริการจ้งหวั"

แสะศูนย์ประสาบงาบแสะบริหารการดักบาจังหวัดขายแคบกาคใค

ริ! ตำแหน่ง 
เลขที คาแหปง ระคับ

สังกัดสำนักงาบ 
ดักบาริการ 

จังหวัด/คปบ.จขด.
กลุ่ม/หน่วย หมายเหดุ

1 กห1006 นักจัดการงาบท่ัวโป ปฏิบัติการ/ชานาญการ กรุงเทพมหานคร กลุ่มอำนวยการ
2 กท1009 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กรุงเทพมหานคร กลุ่มอำนวยการ
3 กท!010 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ข้านาญการ กรุงเทพมหานคร กลุ่มอำนวยการ
4 กท!อ16 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ข้านาญการ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 กท1017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ข้านาญการ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 กบ!031 นักวิชาการดักบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กระบ่ี กลุ่มพัฒนาการดักบา
7 กบ1037 นักวิชาการศกบา ปฏิบัติการ/ข้านาญภาร กระบ่ี กลุ่มศูกเสิอ บุวกาชาดๆ
8 กจ1036 นักวิชาการดักบา ปฏิบัติการ/ข้านาญการ กาญจนบุรี กลุ่มพัฒนาการดักบา
9 กจ!037 เจ้าพนักงาบธุรการ ปฏิบัติงาน/'ชำนาญงาน กาญจนบุรี กลุ่มพัฒนาการดักบา
10 กล1026 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ข้านาญงาน กาหสินธุ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 กส!036 นักวิชาการดักบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กาหสิบธุ กลุ่มพัฒนาการดักบา
12 กพ!014 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ข้านาญการ กำแพงเพชร กลุ่มบริหารงาบบุคคล
13 กพ!อ!6 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ข้านาญการ กำแพงเพชร กลุ่มบริหารงาบบุคคล
14 กพ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ข้าบาญการ กำแพงเพชร กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 กพ!021 นิติ กร ปฏิบัติการ/'ชำนาญการ กำแพงเพชร กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ขก!อ10 นักประซาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ข้านาญการ ขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ
17 ขก1040 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/'ข้านาญงาน ชอนแก่น กลุ่มพัฒนาการดักบา
18 จบ!อ!4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ข้านาญการ จันทบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 จบ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จันทบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 จบ1020 นิติกร ปฏิบัติการ/ขำนาญการ จันทบุรี กล่มบริหารงานบคคล
21 จบ1031 นักวิชาการดักบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จันทบุรี กลุ่มพัฒนาการดักบา
22 จบ1065 นักวิชาการดรวจสลบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จันทบุรี หน่วยตรวจสอบภายใน
23 ฉช1009 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
24 ฉข1017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 01)1034 นักวิชาภารดักบา ปฏิบัติการ/ข้านาญการ ฉะเชิงเทรา กลุ่มพัฒนาการดักบา
26 ฉช1062 เจ้าพนักงาบธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ฉะเชิงเทรา กชุ่ม'นิเทศ ติด)เาม เแ,ะไ)ระเมิ,นน? ค'— X
27 ฉช!069 นักวิชาการดรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฉะเชิงเทรา หน่วยตรวจสอบภายใน ( 1̂ ไ /



หน้า 2

ที ตำแหน่ง 
เลขที ตำแหน่ง ระดับ

ลังแคสำนักงาน 
ดักบาธิการ 

จังหวัค/คปบ.จซต.
กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ

28 ซบ!009 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซลบุรื กลุ่มอ่านวยการ

29 ขบ!016 นักทรัพยากรบุคคล น่ฎินิติการ/ชำนาญการ ซลบุรื กลุ่มบริหารงานบุคคล

30 ซบ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ ซลบุรื กลุ่มบริหารงานบุคคล

31 ซบ!018 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล

32 ซน!009 นักวิขาการพัสดุ น่ฎิบ้ติการ/ชำนาญการ ขัยนาท กลุ่มอำนวยการ
33 ขย!009 นักวิซาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ขัยภูมิ กลุ่มอำนวยการ
39 ซย!018 นักทรัพยากรบุคคล น่ฎินิติการ/ชำนาญการ ขัยภูมิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ซย1023 นิติกร งฎินิติการ/ชำนาญการ ขัยภูมิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 จพ1008 นักวิซาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ชุมพร กลุ่มอำนวยการ
37 ขพ!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ชุมพร กลุ่มบริหารงาบบุคคล
38 ซม!008 นักวิซาการเงินและบัญขี ปฎินิติการ/ชำนาญการ เขียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ
39 ซม1023 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เขียงใหม่ กลุ่มบริหารงาบบุคคล
40 ขม1025 เจ้าหนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เขียงใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ชร1023 นิติกร นิฎินิติการ/ชำนาญการ เขียงราย กลุ่มบริหารงานบุคคล
42 ตง!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตรัง กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ตง1037 เจ้าพนักงาบธุรการ ปฏิบัติงาบ/ชำนาญงาน ตรัง กลุ่มพัฒนาการดักบา
44 ตร!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตราด กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ตร1020 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตราต กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ต ก !ง!! เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตาก กลุ่มอำนวยการ
47 ตก!015 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตาก กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ตก!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตาก กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ตก!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตาก กลุ่มบริหารงานบุคคล
50 ตก1022 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตาก กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 ตก1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/'ชำนาญการ ตาก กลุ่มนโยบายและแผน

หรือนักวิซาการคอมพิวเตอร์
52 ตก1033 นักวิซาการดักบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตาก กลุ่มพัฒนาการดักบา
53 ตก1037 นักวิซาการติทบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตาก กลุ่มลูกเสือ ยุวกาซาคฯ
54 ตก1058 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตาก (ชุ่มนิเคค ติ*ค'!ม และบระฟ้นผเ!
55 บย!อ15 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 น ยพ 16 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 บย!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 นฐ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครปฐม กลุ่มบริหารงานบุคคล (  1' เ ฟ ้' เ  /



หน้า 3

**ที
ตำแหน่ง 

เลขท่ี ตำแหน่ง ระคับ
สังกัคส์านักงาน 

สืกบาธิการ 
จังหวัต/ศปบ.จชต.

กลุ่ม/'หน่วย หมายเหตุ

59 น?1023 เจ้าพนักงานธรการ ปฏิบัติงาน/ชิานาญงาบ นครปฐม กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 นพ!015 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชิานาญการ นครหนม กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 นพ!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครพนม กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 นพ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครพนม กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 นม!อ!8 นักทรัยาพรบุคคล ปฏิบัติกๆร/ขำนาญการ นครราชสีมา กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 นม1023 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครราชสีมา กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 นศ!อ08 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ขำนาญการ นครศรีธรรมราช กลุ่มอำนวยการ
66 บศ1009 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/'ชำนาญการ นศรศรีธรรมราช กลุ่มอำนวยการ
67 นศ!026 เจ้าหนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นครศรีธรรมราช กลุ่มบริหารงาบบุคคล
68 นศ1069 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นครศรีธรรมราช กลุ่มนิเทศ ค้คคาม และบระเมินมล
69 บว1009 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครสวรรค์ กลุ่มอำนวยการ
70 นว1021 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครสวรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 นว1036 นักวิชาการทีกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครสวรรค์ กลุ่มพัฒนาการคีกบา
72 บว1068 นักวิชาการทีกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นครสวรรค์ กลุ่มส่งเสริมการทีกบาเอกชน
73 นบ!065 นักวิชาการทีกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นนทบุรี กลุ่มส่งเสริมการทีกบาเอกชน
74 นธ!ออ9 นักวิช'!การพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นราธิวาส กลุ่มอำนวยการ
75 นธ!010 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นราธิวาส กลุ่มอำนวยการ
76 นธ!อ21 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นราธิวาส กลุ่มบริหารงานบุคคล
77 นน!021 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ น่าน กลุ่มบริหารงาบบุคคล
78 บร!จ17 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ บุรีรัมย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 บร!อ!8 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ บุรีรัมย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 บร!035 นักวิชาการทีกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ บุรีรัมย์ กลุ่มพัฒนาการทีกบา
81 ปท!009 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปทุมธานิ กลุ่มอำนวยการ
82 ปท!อ!4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ บทุมธานี กลุ่มบริหารง^นบุคคล
83 บ!ท!อ15 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปทุมธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ปห!อ17 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ บทุมธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล
85 ปข!ออ9 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มอำนวยการ
86 ปข!014 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มบริหารง'’บบคคล
87 ปข!015 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มบริหารง'!นบุคคล
88 ปข!อ!6 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ปข1020 นตกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มบริหารง•'นบุคคล .

1 ^ \ \ /
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ท่ี ตำแหน่ง 
เลา)ท่ี ตำแหน่ง ระคับ

สังกัคสำนักงาน 
คักบาธิการ 

จังหวัค/ศปบ.จชด.
กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ

90 ปข!027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ ประจวบคัริชันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน
หริอนักวิชาการคอมพิวเตอร์

91 ปจ1008 นักวิชาการเงินและบ้ญชิ ปฎ้บ้ติการ/ชำนาญการ ปราจีนบุรี กลุ่มอำนวยการ
92 ปจ!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฎบ้ติการ/ชำนาญการ ปราจีนบุริ กลุ่มบริหารงาบบุคคล
93 ปจ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ ปราจีนบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
94 ปจ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบ้ติงาน/ชำนาญงาน ปราจีนบุรี กลุ่มนิเทศ คิด*ๆ ม และนิไะเมินผล
95 ปน!018 นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ นิดดานี กลุ่มบริหารงานบุคคล
96 ปน1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎบ้ติภาร/ชำนาญการ นิดดานิ กลุ่มนโยบายและแผน
97 ห ย!008 นักวิชาการเงินและนัญชิ ปฎิบํติการ/ชำนาญการ พะเยา กลุ่มอำนวยการ
98 พย1058 เจ้าพนักงาบธุรการ ปฎินัติงาน/ชำนาญงาน พะพา กล่นนิเทศ คิดคาม และนิระเมินผล
99 อย!021 นิติกร ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ พระนครคริอยุธยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
100 อย1022 นิติกร ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ พระนครศรีอยุธยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
101 พง 1009 นักวิชาการพัลคุ ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ พังงา กลุ่มอำนวยการ
102 พง1032 นักวิชาการติกษา ปฏิบ้ติการ/ชำนาญการ พิงงา กลุ่มพัฒนาการคักบา
103 พง!033 นักวิชาการติกบา ปฎิบํติการ/ชำนาญการ พิงงา กลุ่มพัฒนาการคักบา
104 พท1009 นักวิชาการพัสดุ ปฎ้บ้ติการ/ชำนาญการ พัทลุง กลุ่มอำนวยการ
105 พท!018 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบ้ติการ/ชำนาญการ พัทลุง กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 พท!020 นิติกร ปฏ๊บ้ติการ/ชำนาญการ พัทลุง กลุ่มบริหารงาบบุคคล
107 พท1037 นักวิชาการติกบา ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ พัทลุง กลุ่มลูกเสิอ ยุวกาชาดๆ
108 พท1058 เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบํติงาบ/ชำนาญงาน พัทลุง กล่นนิเทศ คิดคาม และนิระเมินผล
109 พจ!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฎิไง้ติการ/ชำนาญการ พิจิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 พจ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฎินัติการ/ชำนาญการ พิจิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
111 พจ!021 นิติกร ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ พิจิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 พจ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ พิจิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
113 พบ1009 นักวิชาการพัสดุ ปฎินัติการ/ชำนาญการ เพชรบุรี กลุ่มอำนวยการ
114 พบ!027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎินัติการ/'ชำนาญการ เพชรบุรี กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิชาการคอมพิวเตอร์
115 พช!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ เพชรบุรฟ้ กลุ่มบริหารงาบบุคคล
116 พช!068 นักวิชาการติกบา ปฎิบ้ติการ/ชำนาญการ เพชรบุรฟ้ กลุ่มส่งเสริมกรรคักบาเอกชน
117 พร1015 นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบํติการ/ชำนาญกรร แพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
118 พร!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฎบ้ติการ/ชำนาญการ แพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ^
119 พร!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบ้ติการ/ชำนาญกรร แพร่ กลุ่มบริหารงาบบุคคล 1 (
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กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ

120 ภก!อ14 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ ภูเก็ต กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 กก!015 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ภูเก็ต กลุ่มบริหารงานบุคคล
122 ภก!อ!6 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ ภูเก็ต กลุ่มบริหารงาบบุคคล
123 ภก!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ภูเก็ต กลุ่มบริหารงาบบุคคล
124 ภก!018 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ภูเก็ต กลุ่มบริหารงานบุคคล
125 มค1008 นักวิขาการเงินและบ้ญขี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ มหาสารคาม กลุ่มอำนวยการ
126 มล!015 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ แมฮ่องสอน กลุ่มบริหารงาบบุคคล
127 มล!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติ)าาร/ชำนาญการ แมฮ่องสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล
128 ยล1036 นักวิขาการสกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ยะลา กลุ่มพัฒนาการคักบา
129 รย1008 นักวิขาการเงินและซัญขิ ปฏิบัติกๆร/ชำนาญการ ระยอง กลุ่มอำนวยการ
130 รย!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ระยอง กลุ่มบริหารงาบบุคคล
131 รย1040 นักวิขาการสกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ระยอง กลุ่มลูกเสิอ บุวก••เขาตฯ
132 รซ!029 นักวิเคราะห์นโยบายและแมน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ราขบุริ กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิขาการคอมพิวเตอร์
133 ลบ!อ!6 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลพบุริ กลุ่มบริหารงาบบุคคล
134 ลป1008 นักวิขาการเงินและบัญฃี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำปาง กลุ่มอำนวยการ
135 ลป!010 นักประขาลํมพ้บส์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำปาง กลุ่มอำนวยการ
136 ลป1021 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำปาง กลุ่มบริหารงานบุคคล
137 ลป1022 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำปาง กลุ่มบริหารงานบุคคล
138 ลป1028 นัก'วิเคราะห์'นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำปาง กลุ่มนโยบายและแผน
139 ลป1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำปาง กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิขาการคอมพิวเตอร์
140 ลพ!022 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ลาพน กลุ่มบริหารงานบุคคล
141 ลพ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำพูน กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิชาการคอมพิวเตอร์
142 ลพ1038 นักวิขาการสกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ลำพูน กลุ่มลูกเสิอ ยุวกๆขาคฯ
143 ลย!008 นักวิขาการเงินและบัญซิ ปฏิบัติ การ/ชำนาญการ เลย กลุ่มอำนวยการ
144 ลย!021 นิติกร ปฏิบัติ การ/ชำนาญการ เลย กลุ่มบริหารงานบุคคล
145 ลย1039 นักวิชาการสกบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลย กลุ่มลูกเสิอ {(วกาขาดๆ
146 สก!อ!! เจ้าพนักงานธรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ศรสะเก'ษ กลุ่มอำนวยการ
147 สก!อ?6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ขำนาญการ ศริสะ๓บ หน่วยตรวจสอบภายใน
148 ลน!009 นักวิขาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สกลนคร กลุ่มอ่านวยการ ( 1' ’ ผ ^ . . '
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เลขที ตำแหน่ง ระตับ
สังกัตส์านักงาบ 

ติกบาธิการ 
จังหวัด/คปบ.จซต.

กสุ่ม/หน่วย หมายเหตุ

149 ลน!031 นักวิเคราะห์บโยบายแสะแผน ปฎิบ้ติการ/ขำ'นาญ การ สกลนคร กลุ่มนโยบายและแผน
หริอนักวิซาการคอมทิวเตอร์

150 สต1006 นักจัดการงานพัวโป ปฎินัติการ/ชำนาญการ สตูล กลุ่มอำนวยการ
151 สต1031 นักวิซาการติกบา ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สตูล กลุ่มพัฒนาการติกบา
152 สป1010 นักประขาสัมพันธ์ ปฏิบัตัการ/จ้านาญการ สมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
153 ลป!021 นิติกร ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
154 สป1074 นักวิขาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สมุทรปราการ หน่วยตรวจลอบภายไน
155 สส!014 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สมุทรสงคราม กลุ่มบริหารงานบุคคล
156 สล!015 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สมุทรสงคราม กลุ่มบริหารงานบุคคล
157 สล!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำบาญการ สมุทรสงคราม กลุ่มบริหารงาบบุคคล
158 331017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สมุทรลงคราม กลุ่มบริหารงานบุคคล
159 สค!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สมุทรสาคร กลุ่มบริหารงานบุคคล
160 ลบ1009 นักวิขาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ขำบาญการ สระบุรี กลุ่มอำนวยการ
161 สบ!017 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สระบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
162 สบ!020 นิติกร ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สระบุรี กลุ่มบริหารงาบบุคคล
163 สบ1032 นักวิชาการติกบา ปฏิบัติการ/ขำนาญการ .. ”*๕

1

164 สบ1037 นักวิขาการสกบา ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สระบุรี กลุ่มสุกเสือ ยุวกาจาดๆ
165 ลห!009 นักวิซาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สิงห์บุรี กลุ่มอำนวยการ
166 ลพ!011 เจ้าพนักงาบธุรการ ปฏิบัติงาน/ขำนาญงาน สุพรรณบุรี กลุ่มอำนวยการ
167 ลฎ1008 นักวิซาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สุราบฎริธานิ กลุ่มอำนวยการ
168 สฎ1009 นักวิซาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สุราบฎริธานิ กลุ่มอำนวยการ
169 สฎ!010 นักประซาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สุราบฎริธานิ กลุ่มอำนวยการ
170 สฎ!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สุราบฎริรานิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
171 สฎ!023 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สุราบฎริธานิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
172 สร!019 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สุรินทร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
173 สร1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สุรินทร์ กลุ่มนโยบายและแผน
174 สร!031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ขำนาญการ สุรินทร์ กลุ่มนโยบายและแผน

หรอนักวิชาการคอบทิวเตอริ
175 นค1008 นักวิขาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ขำบาญการ หนองคาย กลุ่มอำนวยการ
176 นค!009 นักวิขาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ หนองคาย กลุ่มอำนวยการ
177 นค!016 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ขำบาญการ หนองคาย กลุ่มบริหารงานบุคคล /
178 นค1062 นักวิขาการสกบา ปฏิบัติการ/ขำนาญการ หนอ-:คาย กลุ่มส่งเลริมการติกบาเอ!-^มุ 1



หน้า 7

ท่ี
ตำแหน่ง 

เลขท่ี ตำแหน่ง ระดับ
สังกัดส์าบักงาบ 

คักบาธิการ 
จังหวัด/สปบ.จชด.

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ

179 นค1065 นักวิชาการดรวจสอบภายโน ป{เบ้ดการ/ชำนาญการ หนองคาย หน่วยดรวจสอบภายใน
180 นภ!021 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ หนองบัวลำภู กลุ่มบริหารงานบุคคล
181 อท1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัดิการ/ชำนาญการ อ่างหอง กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิชาการคอมพิวเดอร์
182 อด1024 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุดรธานิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
183 อด1044 เจ้าหนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อุดร เทน ิ กลุ่มลูกเสิอ อุวกาชาดา
184 อด!025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุดรดิตถ์ กลุ่มนโยบายและแผน
185 อด1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติกา'ร/ชำนาญการ อุดรดิดก์ กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิซาการคอมพิวเตอร์
186 อน!010 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุทัยธานี กลุ่มอำนวยการ
187 อบ!027 นักวิเคราะห์นโยบ^ยและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญกรร อุทัยธานิ กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิขาการคธมพิวเดอร์
188 อน!031 นักวิขาการคักบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุทัยธานิ กลุ่มพัฒนาการคักบา
189 อน1032 นักวิชาการคักบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุทัยธานิ กลุ่มพัฒนาการคักบา
190 อน!038 นักวิชาการคักบา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุทัยธานิ กลุ่มลูกเสิอ ยุวกาชาดฯ
191 อบ1024 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุบลราชธานิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
192 อบ1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อุบลราชธานิ กลุ่มนโยบายและแผน

หริอนักวิชาการคอมพิวเดอร์
193 อบ1044 เจ้าหนักงานธุรการ ปฏิบัติงาบ/ชำนาญงาน อุบลราชธรนิ กลุ่มลูกเสิอ ยุวกาชาดๆ
194 คป 30 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ คปบ.อชด. กลุ่มบริหารงานบุคคล ^
195 คป 99 เจ้าหนักงาบธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ศปบ.จชด. กลุ่มติดดามและประเมิ^



- ๑ -
เอกสา'5แนบท้ายประกาศ ๒

แบบตำขอฟ ลื่ยนตำแห น ่ง/ย ้าย/โอบ ข ้าราชก''รครูและบ ุศล''อร ูพ '1งก' |รอ ื่กษา 
และการย้ายข ้าราชการพลเรีอบสาม ัญ ฺ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้คำรง 

ตำแหน ่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ศ- ('ท)

เชียนที่ , , ............ ..........
วับที่ 1, , , , , , ,  เตือน ........ ................ พ-ศ.......... ................

เรื่อง ชอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอบ โปแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นลามมาศรา ๓๘ ค- (เท)
เรียบ ปลัดกระทรวงศึกษาซิการ

ด้วยข ้าพเจ้า (นาย/นาง/บางสาว/ช ั้นยศ)   , ............. ............ .................................. . อายุ  .........  ค ู
เกิดวันที่     เตือน  .............1........ พ.ศ....................  เลชบ่ระจำตัวประชาชน ............. ................... ........

บีจจุบันเป็นช้าราชการ ......... ....... ............ ........ .......... *................  ตำแหน่ง .......... ....................... ..........................
ระดับ/วิทยฐานะ...................................... รับเงินเตือน ระดับ/ชั้น.............................. อัตรา/ชั้น ......................  บาท
สังกัด/หน่วยงาบการศึกษา/กอง/สำนัก   1,  .1..... -,.  ..............  กรม ............... ...............................
กระทรวง .......... 1,............................  ตั้งอยู่ที่ 1...........1........ ............ หมู่ที่  .............  ถนน   .......
ตำบล/แชวง  .................... . อำเภอ/เชต        จังหวัด ...........................  รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์  ....................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......... ............... โทรสาร   ...........  6-๓311 ..................... .........

ปึจจุบันอยู่บ้านเลชที่ ................หมู่ที่ ............... ถนน ............. ................. ตำบล/แขวง   .....................
อำ๓ อ/เขต .............................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์   .......... โทรศัพท์บ้าน ........ ................
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ............ .......... .....โทรสาร  ......................... . @-๓3 เ(  .................. ........... ............... .................. .................. ..................

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าฬอบ ไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 0๘ ค, (๒) 
ตำแหน่ง , , ................. ................1.............. 1.............. .......กล ุ่ม ....,.............. ................................................. ................
สังกัดสำนักงานศึกษาซิการจังหวัด .,1,,1..... ........................................ ...................... ....................... ..........................

ข ้าพ เจ ้าขอเร ียน ว ่า
๑. ข้าพเจ้ามีคุฌสมบ้ตที่'วไปตามมาตรา ๓ 0 แห่งพระราชบัญญ ัติระเบียบช้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒งะ๔๗
๒. เรมเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ..............1....,.  เมื่อวันที่ ...........  เตือน  .........  พ.ศ. , ........

ตำแหน่ง .................................. ......  ระดับ ........... ..................... สังกัด ............ ........ ............................................. .....
ส่วนราชการ ......................................................................  กระทรวง ................1, . . , ....................................................

๓. วันัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย ( ) ไม่อยูในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย
( ) อยู่โนระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา ( ) โม่อยู่โนระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา
( ) อยูในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย ( ) โม่อยูในระหว่างถูกดำเนินคตืสัมละลาย

/ ๔. เหต ุผล.,

ทุ]ถ่าย ๑ น้ิว 
ถายไวัเม่เกิน 

๖ เดือน



- ๒ -

๔. เหตุผลการขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน

๔. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุตุณวุฒิทุกระตับ ตงแต่ระตับประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าซึนใป)

ท่ี คุณๅฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา
ชุ}
1©
05
(ฐ'
(1

ๆลา - —  -----ไ------ -
๖. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มึการเปลี่ยนแปลง/ระตับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)

ท่ี วัน เตือน จ ตำแหน่ง/ระตับ ลังกัด หมายเหตุ
๑
๒
05
^
๕

ๆลา
สำหรับตำแหน่งประ๓ ทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตังโดยวิธีโด พร้อมเอกสารหลักฐาน

๗. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอื่นที่แสตงให้เห ็นลิงความ!ความสามารถพิเศษ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (เซ) ทประสงค์ขออ้าย/โอน 
(ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจาร(นๆ)

๗.๑ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาบที่ผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ จ)

๗.๒ ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลี่อนตำแหน่ง/วิทอฐานะ (ถ้า!!)

๗.๓ ผลงาบอื่นที่แสดงให้เห็นลิงความ!ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

/ ๘. ป็จจุบัน...



๘. บีจจุบ ันข้าพเจ้าโต้รับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐาบ" เส ือ'นละ........................ 'นาท
เมื่อโต้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนมาตำรงตำแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรัชเงินประจำตำแบบ่ง/ค่าตอบแทน 
ตามที่กำหนตสำหรับตำแหน่งนั้น

๙. เอกสารหลักฐานต่าง  ๆที่ส่งเที่อประกอบการพิจารณาโดยมีผู้รับรองสำณาตามระผียบสำนักนาบกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ ตัง'น

0  ๙.® สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่บที่แสดงการสำเร็จการศึกษา0  ๙.๒ สำเนาระเบียนแสตงผลการศึกษา (Iญ ก 501(3!)
0  ๙.๓ สำเนาหะเบียนประ'วัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสม'ถูรณี 

ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจบถึงบีจจุบัน
0  ๙.๔ หนังสือยินยอมให้โอบของยู้มีอำนาจลังบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานลังกัดเติม ชึ๋งระบุวับ เดือน บี'ท่ืโห้โอบ
0  ๙ .๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเสือนทตำกว่าเติม (ถ้ามี)
0  ๙.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
0  ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความลามารถพิเศษที่เบีนประโยชน์ 

ต่อการปฏิบ้ติงาบใบตำแหน่งที่จะขอโอบ
0  ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอบดำรงตำแหน่งอยู่ป ิจจุบ ัน 

โนส่วนราชการหรือหน่วยงาบสังกัดเติม
0  ๙ .๙  สำเนาเอกสารหลักฐานอื่บที่เกี่ยวข้อง เซ่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อตัว ซ่ือสกุล 

ใบสำคัญการสมรส เบีบต้น (ถ้ามี)
0  ๙.®๐ เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอบเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

รับย้าย/โอน
0  ๙.๑® กรณีบรรจุเป็นข้าราชการโนตำแหน่งประ๓ หทั่วไป/โนสายงาบที่เร่ิมด้นจากระตับ ๑ และ ๒

ต่อมาโต้เปลี่ยนประเภทตำแหบ่.?เป็นประเภทวิขาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน 
ประ๓ หตำแหน่ง

ข้าทเจ้าขอรับรอง,ว่า'ข้อความและเอก?กรหลักฐานตาม'ที่'ระบุและยึ่นข0 เปลี่ยนตำแหบ่ง/ย้าย/โ0 น'โร้น้ี 
ถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ

จ้งเรียนมาเพึ๋อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความบับถึอ

(ลงซื่อ)..... ........................................ .........
( ........... ........111.11111)

ตำแห น ่ง.............. ....................................

/คำ'รับรอง...



คำรับรองและ•ความเห็นชองผู้บังคับบัญชา
ช&รับรอง'ว่า'ข้อความตังกล่าวช้างต้นเป็'นความ'จริงและมี1ควา:มเ'ห็นเ,ที่อ'ป'ระกอบการพิจารณา ดังนี

(ลงชีอ)........................................... ..... ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(11111111.1.1, , ! . , . , )

ตำแหน่ง.

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หริอเทียบเท่า)*

(ลงชีอ)....... ........ ............................... ........ผู้บังดับบัญชา
(....................... ...........)*

ต ำ แ ห น ่ง ,,,,......... ....................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราขการ)**

(ลงช ีอ).,.................. .................. .................
(— ...............-----------------------------------------------)

ตำแหน่ง........... .................... , , , ................

หมายเหตุ * ๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามทีผู้ขอโอบระบุและยึ๋บขอเปลึ๋ยบตำแหน่ง/ 
ย้าย/โอบ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมชั้งรบรองความประพฤติ ความรู้ 
และความสามารถใบการปฎิปติหน้าที่ราชการของผู้ขอโอบดัวยโตยผู้รับรองต้องเป็บ 
ผู้บ ังคับบัญชาไม่ตํ๋ากว่าผู้อำนวยการกอง/สำบัก หริอเท ียบเท ่า 

** ๒. ให้ระบุความเห็บว่า ยิบยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอบ พร้อมเหตุผล



- ๕ -

เอกสารแนบท้าย'ประก'เส ๒

แบบคำขอโอบพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้วร™ก'1'3ล่ี'ม 
มาบรรจแุละแตง่ตัง้ฟบ้ขา้ราขการครูุและบคุล'''กร'ค'1,3ก'1ร^กษา 

ตำแหนง่บคุลากรทางการสกืบาอ่ืนตามม'1ตร'1 ๓๘ ค-
เข ้ยน ท .ี............. .......................................

วันที  ............เด ือ น ..........................พ-ศ. *........................

เรื่อง ซอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการครูและบุคล'1กรท''งก'1ร^กบ'1ตํ'1แหบ่'3บุคลากร
ทางการศึกษาอบตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เรียน ปลัดกระทรางศึกษาธิการ
ด้วยข้าพเจ้า (บาย/นาง/นางลาว/ข ั้นยศ)  ............ .......1,......... ....... ............... -......... . อาอุ ..............ป ี

เกิดวับที ................ เดือน  ........... ......... .... พ.ศ..... ........ .1 เลขประจำตัวประขาขน ...... ............. ...... ........... -
ปิจจุบันเป็นข้าราขการ/พนักงาบส่วนท้องถิ่น................... ......................... .. ตำแหน่ง ........ ......... .......................■ -
ระตับ/ขั้น/ว้ทยฐานะ..................................  รับเงินเดือน ระดับ/ขั้น.........................  อ ัตรา/ขัน ...................... นาท
สังกัดแผนก/กลุ่ม/กอง/สำนัก .............. 11..................................................  กรม ...................... ..................................
กระทรวง ..111111,. 1111 11........ ตั้งอยู่ที ....1............. 1  ...........  หมู่ที   .........  ถนน ........ ,.1........ 1........
ตำบล/แขวง ..........................  อำ๓ อ/เขต ........................... จังหวัด -..1..111................  รหัสไปรษณีย์ .111 .....
โทรดัพท์ 1,........11...... โทรสัพท้เคลอนที........1,.. .........โทรลาร ........................ 6-๓ 3(1  ................

ป็จจุบันอยู่บ ้านเลขที   ........ ห ม ู่ท .ี............  ถนน   ........................  ตำบล/แขวง  .......................
อำ๓ อ/เขต .............................. จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย์ .....................โทรสัพท้บ้าน  .111.,...........
โทรสัพท'เคลื่อนที ..11................ .............โทรสาร ......... 1  ..........  6 -๓ 3 แ ................................. ......... .......... ....
มีความสมัครไจขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ■ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ ุคลากร 
ทางการศึกษาอึ๋นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่ง .......................... ................... ..............................กลุ่ม................................... ............ ........... ....... .................
สังกัดสำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด   .............1...................1.......... .....................................1....................................

ข ้าพ เจ ้าขอเร ียน ว ่า
๑ . ข้าพเจ้ามีคุเนสมบัติท ั่วไปตามมาตรา ๓ 0 แห่งพระราขบัญญ ัติระเบ ียบข้าราขการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เรื่มเข้ารับราขการ เป ็นข้าราขการ .........................1.. เมื่อวันที 1.

ตำแหน่ง ................... .111.................. ระดับ  .......111.1111,.,... สังกัด ............
ส่วนราซการ .......................................................................  กระทรวง ..............

๓. วิน ัย/คติความ

เดือน ...11........... พ.ค........... .

( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ไนระหว่างถูกตำเนันการทางวินัย
( ) อยูใบระหว่างถูกตำเนินคติอาญา
'  ‘ อผูในระหว่างถูกตำเนินคติล้มละลาย( )

) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
) ไม่อยู่ในระหว่างถูกตำเนินการทางวินัย 
) ไม่อยูในระหว่างถูกตำเนิบคดีอาญา 
) ไม่อยูในระหว่างถูกตำเนินคดีล้มละลาย 

/ ๔. เหตุผล...



- ๖ -

๔. เหตุผลการขอโอน

๕. ประว้ติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวซ.) Vรือเทียบเท่าข้ึนไป)

ที คุณวุฒิ สาชา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา

๕
ๆลๆ

๖. ประว้ติการรับราชการ (ระบุเธพาะทีมีการเปลี่ยนแปลง/ระดับ หรีอเปลี่ยนหน่วยงาบ)

ที วับ เตีอน ปี ตำแหน่ง/ระดับ ลังกัต หมายเหตุ
ร)

ลไ
๔
๔

ๆลๆ
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตังโตยวิธโด พร้อมเอกสารหลักฐาน

๗. ผลงานหรือผลการปฏิบ ัติงานทีผ่านมา และผลงาบ!!นทีแลตงให้เห ็บถ็งความรู้ความสามารถพิเศษ 
ที่เปีบประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาบใบตำแหน่งบุคลากรทางการศิกษาอื่บตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทีประสงค์'ซอ'โอน 
(ให้แบบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)

๗.® ผลงาบหรือผลการปฏิบัติงานทีผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)

๗.๒ ผลงานทีเคยเสนอเพื่อเลี่อบตำแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี)

๗.๓ ผลงานอี่บที่แสตงให้เห็บถ้งความเความลามารลพิเศษทีเปีบประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาบ

/ ๘. ปีจจุบ ัน.,



๘. ป็จจุบ ันข้าพเจ้าได้รับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทบ/วิทบฐ'5บ8 เด ือน ละ............................. 'อาห
เม่ือได้โอนมาตำรงตำแหน่งโด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าลอบแทน ลามทีกำหนดสำหรบตำแหน่งบัน

๙. เอกสารหลักฐานต่างๆที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณาโดยมีผู้'รับรองลำ!.นาตาม'ระ1เบือ'บสำบัเก'บ'11ยกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ ดังบี้

0  ๙.® สำเนาปริญญ'1บัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จกาวดืก^า 0  ๙.'(ะ; สำเนาระเบียนแสดงผลการดืกษา (7โฮกร๗ [ว*:)
0  ๙.๓ สำเนาทะเบียนประวิดข้าราซการ (ก.พ. ฬ  ที่มีรายละเอียดสรบถ้วนสมบุรณี 

ตั้งแต่วับที่เรั่มรับราชการจบถึงป็จจุบัน
0  ๙.๔ หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ชงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน 
0  ๙ .๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ตั้ากว่าเดิม (ถ้ามี)
0  ๙.!ะ) สำเนาเอกสรรหลักฐานที่แสดงผลงาบหรือผลการปฎิบัตงาน 
0  ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรัดวามสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบีติงานในตำแหน่งที่จะขอโอน
0  ๙.๘ สำเนามาดรฐานตำแหน่งที่ผู้ฃอโอนดำรงตำแหน่งอยู่บีจจุบันในส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานสังกัดเดิม
0  ๙ .๙  สำเนาเอกสารหลักฐานอื่บที่เกี่ยวข้อง เซ่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

ใบสำคัญการสมรส เป็นด้น (ถ้ามี)
0  ๙ .๑ 0  เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้โอบเห็นว่าเป็นประโยซนึโนการพิจารณารับโอน 
0  ๙.®® กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประ๓ ทที่วไป/โนสายงาบที่เร็มด้บจากระดับ ๑ และ ๖ 

ต่อมาได้เปลี่ยนประ๓ V?ตำแหน่งเป็นประ๓ ทวิชาการให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน 
ประเภทตำแหน่ง

ข ้าพเจ้าขอรับรองว่าข ้อความและเอกสารหล ักฐานตามท ี่ระบ ุและยื่นขอโอนไว้บ ี้ถ ูกด ้องดรงลาม 
ความจริงทุกประการ

จิงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถึอ

(ลงชื่อ)...
โ.

ตำแหน่ง
.)

/คำรับรอง...



- ๘ -

คำ'รับรองและความเห็บ'ของผู้'บังคับ'บัญ'ซา
ขอรับรองว่าข้อ?!วามดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีกวามเห็นเพื่®น่ร5!ก®ปการห็จารณา ด ัเน ี

(ลง'จี๋อ).......1.,,........ ....................................  ผู้บังคับบ้ญขาขั้นต้น

ตำแหน่ง.

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า)*

(ลงขื่อ)............-.......................................... ผู้บังคับบัญขา
(.................................. )

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

ความเห็บของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ)**

(ลงขื่อ},.............
(............................... . - )

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

หมาย(.หด * ๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกลารหลักฐานดามทีผู้ชอโอบระบุและขื่นขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ 
ย้าย/โอบ ถูกต้องตรงดามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมที่งรับรองความประพฤติ ความรู้ 
และความสามารลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการชองผู้ชอโอนต้วย โดยผู้รับรองต้องเป็น 
ผู้บ ังคับบัญชาโม่ตากว่าผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือเท ียบเท ่า 

** ๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือโม่ยิบยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน พร้อมเหตุผล



ะ*
เแ

เอกสารแบบท้ายประกาศ ๓

หนั'รสิอสอบลาม'จ้อมูลเถี่ยวกั'บรายละเฮียดรเองผู้ขอโอน

. /     ส่วนราชการ............. ............ ...........................
วันท่ี........ , , 1, , , ...... ........................

เรือง การให้โอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกบาส่าแหบ่งบุคสากร 
ทางการสิกบาอื่นตามมาตรา 81๘ ค. (๒)

เรียบ ปลัดกระทรวงสิกบา!การ
ด้วย (นาย/บาง/นางสาว/เมยศ) ...................... .........................................................................

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องลน........... , , , , , , 1. ,  ....................... .....ส่าแทบ่ง..............1, .............., - .1- ...........
ระด ับ /เน ...,........... ........1, , รับเงินเดือนระดับ/ชั้น......................... ..................อ ัต ร า/ช ั้น ,...,,....,.................บาท
ลังกัด........., . , 1............................................................นิความประสงค์ขอโอนไปบรรจุและแต่งต้ังเป็นช้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส่าแทบ่งบุคลากรทางการศึกบาอื่นตามมาตรา 8)๘ ต. (๒) ส่าแทบ่ง.............................
........1.,  ....................... กลุ่ม/สลาบศึกบา  ...............................................ลังกัดสำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด
.... ....................................สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

(ส่วนราชการที่ไห้โอน),......................................... ..................................... ...............................
พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องไนการไห้โอบและขอแจ้งข้อมูลเพอประกอบการพิจารณา ดังบี้

๑. ปัจจุบ ันดารงส่าแหบ่ง ระดับ รับเงินเดือนเงินประจ้าส ่าแหบ่ง/เงินวิทยฐานะและเงิน 
ค่าตอบแทนเท่าไดลังกัดหน่วยงานใด

๒. เป็นผู้นิคุณลมบัดท่ี'ว'ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบิยบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๔๗

01.ไม่อยู่ระหว่างถูกสิบสวนว่ากระทำผิดวินัย หรีอไม่ถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
หรีอจรรยาบรรณวิชาชีพหรีอไม่เคยกระทำผิสวินัยหรือจรรยาบรรณวิขาชีพ

๙. ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่าเน ินคดีอาญาหรือเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เว้นแต่ 
ความผิดที่,เด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๔. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดืล้มละลาย
๖. เป็นสมาชิก กบข. ขพค. ขพส. หรือสมาซิกองค์กรสวัสดิการอ่ืน และหมายเลขสมาชิก
๗. ไม่นิภาระหน้ีสินมูกพันกับทางราชการ
๘. ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการเพอขดใช้ทุน 
๙. ย ิน ย อ ม ใ ห ้โ อ น ต ั้ง แ ต ่. , ,, ,, , ,, , ,, ,, , ,, ,, , ,, ,, , ,, ,, , ,.
๑(ว. ข้อมูลอ่ืน  ๆ , , , , 1.....................................11, , , , , , , , .
จีงเรียนมาเพอโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถึอ
(ลงข้อ)....... ............. ,1,..........1, , , , , . , , 1
( .............., 11........... , , , 1111, , , , , . , , , 11,  )

(ดำแหบ่งห้วหบ้าส่วนราชการ)................ .............................................. .

หน่วยงานท่ีไห้โอน
โทรดัพท์..... ...............................
โ ท ร ส าร ,,,,......... ...........1, , , .

หมายเหตุ กระนิโอน ส่วนราชการท่ีให้โอนต้องแจ้งข้อมูลเก่ียกวับรายละเอียดของผู้ขอโอนดามเอกสารบ้ีด้วย



เอก?เารแบบท้ายประกาศ ๙

ดำขี้แจงการขอนับระยะเวลาการดำรงดำแหบ่งในสาย'งานอื่น 
มาน ับรวมเป ็นระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่งท ี่ขอประเม ิน

ชื่อผู้ฃอ’ประเมิน.....1, .   .................. ตำแหน่ง........ .................... ................ ตำแหน่งเลขท............ .
ส ังก ัด ก ล ุ่ม งาน ......,..,...,.,.....,1........,...,....... ..............ส ์าน ัก............ , , —.—, —, , - 1——- — — , —...... ส,บ่*
าต ํเ......  ■ -' . ........ วิชาเอก ...... , , . , 1, .  ตั้งแต่วันที่..., ,,................
ตำแหน่งที่ขอประเมิน..... ......1...™ ..,...,..—....................................——1.—. . . ตำแหน่งเลขที่........ *-------
สังกัดกลุ่มงาบ.............,,, ,1,,........ ..,..,,.1... ..,.,........ส ์าน ัก ....,...,— ,.,,.,.— . ...............................สป.
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอประเมินตั้งแต่วันที่............................................. ...................... ....
รวม ระยะเวลา,..,.............ปี............... เส ือ บ ,,,—.,ว ัน
ยังขาดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่๓ ยวข้องหรือเกื้อทูลอีก...........................ป ี,-.............. เดือน............... วัน

ตำแหน่ง/ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน
ตำแหน ่ง/ระยะเวลา/

ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอนับเกื้อทูล
ตำแหน่ง ....................................................
กล่ม ...............................................  ................ ^
สำนัก 1 . .  สป. 
มีลักษณะงาบที่ปฏิปีติ ดังนี้ 
๑.
๒.

๑. ตำแหน่ง ........................................................... 1
ส ังก ัด .................. ...........................................................
ตั้งแต่วับที่ .ถ ึงวับท ี.่...................... 1,
รวมเวลา ปี ..เด ือน.............. วับ
(ดามคำลัง ท่ี /  ล งว ัน ท ี.่................. )
ใด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาบดังนี้

๓.
๙.
๕.
๖.
ๆลๆ

๑.
๒.
ๆลๆ
๒. ตาแหน่ง 
สังกัด
ตั้งแตวั่นท่ี ถึงวันที่ 
รวมเวลา ปี เดือน วัน 
(ตามคำสั่ง ที่ /  ลงวันที่ ) 
ได้รับมอบหมายให้ปฏิปีติงานดังน้ี 
๑.
๒.
ฯลฯ

ขอรับรองว่าข้อความข้างด้นเป็นความจริง

ลงชื่อ........... ... ..... .... ........................ผู้ขอรันการประเมิน ล ง ช ื่อ ,,.......... - , 1, , , , —:..............ผู้บังคับบัญขา
(.................................................) (.................................................)

วันท่ี............. เดือน.................... .ห.*..................
ตำแหน่ง.....................................................................

วันท่ี..............เดือน.....................ห.*..... ............

“



เอกสารแนบท้ายประกาค ๕

หนงัสอืรบัรองการมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน

เข ียนที - ........1- .
วันที.........

ข ้าพเจ ้า (น าย/น าง/น างส าว) .......... ..................... 1................,  ตำแหบ่ง.
ขอรับรองว่า (น าย/น าง/บ างส าว)........................................................มีจจุบันตำรงตำแหน่ง
ส ังก ัด   1,............ ...................... ......... . ขณะตำรงตำแหน่ง      ........
สังกัด  ....... ................................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ด ั้งแด่วันท.ี................ .................. ..................111................ .................. ..................ถึงวันที ...
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ด้งนี้

๑ ) .......................... .................................—  — .- .— ................ .......... ,
’® ).......... ......... .......... .......... ....... ................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
๓ ).............................. ....................... ................... ...... .— ............................
๙ ) ............................. ........... ....... ....................................................................
๕)............................................................................
๖) ....................1, , 1............... ........................... ................................................ .......

๗) ..... 1.,,,...,..— ...........................................1........................
๘ )..... 1..-,.....,,...,,,.......-........1. ,—.— —........................ 1.—, — .....
๙ ) ....... ..... .........., 1- . , . . , , . ......... ......... .................... ....... ....... ....... ...........

ฯลฯ

ลงซื่อ (ผู้รับรอง)
(.... ........111....1,...............)

ตำแหน่ง ...... ....... —............................. ..............

หมายเหตุ กรณีในข่วงเวลาดังกล่าวไม่มีคำสั่งมอบหมายงาน



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๖

บันทึกข้อความ
สว่น ราชการ, 1...., ......................................
ท ี.่...... .......... ........... ............
เรือ่ง ขอนับระยะเวลาต้นทุบในการดำรงตำแหน่ง.

•ม* -0*วบท

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

.(ตำแหน่งที่สมัครๆ)

ข ้า พ เจ ้า ,,,,..... ...... ........ ......... ................... ..........  ตำแหน่ง............................................. ......... ...
ลังกัด.................................... ........................ ...........................  ม ีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเที่อแต่งตั้ง
ให้ตำรงตำแหน่งประ๓ ทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ ตามประกาศ สป. ลงวันที่ ............................................
ใบตำแหน่ง............. .................1........................................................... 1,  ตำแหน่งเลขที่ .................. ...........................
ลังกัด............................ ........................ ............... .................

เน ึ๋องจากข้าพเจ้า ( ) ไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเสือกๆ หรือ
( ) ดำรงตำแหน่งใบสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกๆ ไม่ครบ ๑ ปี

จึงมีความประสงค์ขอนับระยะเวลาการตำรงตำแหน่ง ....................................... .................................1.-....................
ต ั้งแ ต ่ว ัน ท ี่,,,..................... .................... ลิงวับที.่............. ................................... .................. ..................รวม   ปี  ......... เดอบ , , 1, วัน
มาเป ็นระยะเวลาต้นท ุนในสายงาบท ี่สม ัครเข ้ารับการค ัดเล ือกๆ โดยในช่วงเวลาดังกลาวไต้รับมอบหมายให้
ปฎินัติงานตามคำตั้งสำนัก 1, , , . , .......... ................. 1, , , ,  ท ี่,,........................................ลงวันที่..............................
(หริอ ตามหนังสือรับรองการปฎิบ้ติงาน ของ.......................................... .1...............ลงวันท ี่,.................................... )
ดัง แบบ ดังนี้

๑) .... ............ .......1, , , , —1, ,   ....... ....... ............... ......, , 111
๒ )..,..... ..... ............. .....................................................................................1, , , , , ... 11, , .........1, .............11, , ...........................
๓) , , 1, ...................... ... ......................1......... .............. ..... ,1,.... ........ ................... .................. ........
๔ )....... ............... ........ ........................, 1, , , , .......... 1.....................................................11
๔).... .... ........................ ..................... ............ ..................... ... ......
๖ )...... ...............1, , , , , ...... ............. ...... ....................... ...... ......... ...........

๗ ...................... ..... .......... .............. ......... .............. .......... ....... .......
๘} .................. .........11, , ............................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
๙ ) ................................................. .........................................., 1, , , , 11, , , , ............................................ .......................

ลๆๆ
จึงเรียบมาเที่อโปรดพิจารณา

ลงขื่อ (ผู้รับรอง)
( ..................................11, , , 1, , , . , )

ตำแหน่ง .........1, , , ...........................................
ว ัน ท ี.่......... ....................... ....................................

หมายเหตุให้แนบคำตั้งมอบหมายงานหรือหนังลือรับรองการมอบหมายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วย



ผลงาบทีเ่ปน็ผลการดำเนนิงานทีผ่า่นมา

เอกสารแบบทา้ยประกาค ๗ 
ตัวอย่างท่ี ๑

๑ . ชื่อผลงาบ............... ................ ...................................
๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ................... ........ ........... - ...................
๓. ความรูทางวิชาการหรีอแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

๑ ....... ............. ............ ..................... .......................
๒................... ............................ ...................... '1....-.....
๓........,..,....,.-.... .......—.......................................
๔......... ....................... ................. ........................................ ......

๔. สรูปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ....................... .— .....

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ (ท้ามี)
ร,.....................,.,...1— .— ... สัดส่วนของผลงาน.

โดยมีส่วนร่วมในการจัดหำผลงานหรือผลิตผลงาบ ไ ด ้แ ก .่................. ..................

๒.................................... ............... ..................  สัดส่วนของผลงาน.
โดยมีส่วนร่วมในการจัดหำผลงานหรือผลิดผลงาน ไ ด ้แ ก .่...................................

๓................................................. . สัดส่วนของผลงาน.
โดยมีสว่นร่วมใบการจัดหำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบ้ตั (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั๊งสัดส่วนของผลงาน)

๗. ผลส์าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

๘. การนำไปใช้ประโยชน์

๙. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปีญหา/อุปสรรค



®0, ข้อเสนอแนะ

ขอรับรองว่าผลงานตังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงขื่อ

ผู้เสนอผลงาน

ขอรับรองว่าส ัดส ่วนหรือล ักษณ ะงานในการดำเน ินการของผู้เสนอข้างต ้นถ ูกต ้องครงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ

ลงขื่อ ลงขื่อ
(

ผู้ร่วมดำเนินการ
. / : ......- . ........... 7 ..

ผู้ร่วมดำเนินการ
. 1 . :

ไต้ดรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานตังกล่าวข้างต้นถูกต้องดรงกันความเป็นจริงทุกบระการ

ลงข ื่อ ....... ลงข ื่อ ..........................
( .......... .......) (.............................. .......)

ตำแหนง่....
....../ ........... ............./ ......

ตำแหนง่....................
............. ./ ........... ............../ .....

(ผู้บ ังตับบัญขาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ) (ผู้อำนวยการกอง/สำนัก)



เอกสารแนบท้ายประกาศ ฬ 
ตัวอย่างที่ ๒

ขอ้เสนอแนวความคดิ/วธิกีารเพือ่พฒันางานหรอืปรบั,ปรุงงานให้มี,ประสิทธิภาพมากซ้ีน
ของ..

เพ ื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตัาแหน่ง............................................ ดำแหน่งเลฃที่..
สำน ัก/กอง........................... ......................... ..........

*•**#*^♦ #*#*###-*##****##****

เรื่อง..
หลักการและเหตุผล..

บทวิเคราะห.้......

แนวความคิด....

ข้อเสนอ............

ผคที่คาดว่าจะไตัรับ

ตัว?วัดความสำเร็จ

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

ผ้เสนอแนวคิด
......™ ...................



เอกสารแน บท ้ายประกาศ ๘

รูปแบบการติดสลิปรูปเล่มเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลีอกบุคคลเพ่ีอการเปล่ียนตำแหน่ง 
ยา้ย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกบา และย้ายขา้ราชการพลเรือนสามญั ไปบรรจุ 

และแต่งต้ังใท้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการสิกบาอ่ีบตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดสำนักงานสีกบาธการจังหวัด

แนวทางการตดิสสปิรปูเลม่เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพีอ่ 
การเปล่ียนตำแหน่ง ยา้ย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกบา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกีบาอนีตามมาตรา ๓๘ ด. (๒) สงักัดสำนกังาน 
สิกบาธิการจังหวัด จำบ'วน ๖ เล่ม ดังน้ี

๑. ติดสลิปรายละเอียดดังน้ี
๑.๑ ช่ือ-สกุลผู้สมัครเข้ารันการคัดเลือก 
๑.๒ ก.พ. ๗ 
๑.๓ ตันทุน (ถ้ามี)
๑.๔ เก้ือกูล (ถ้ามี)
๑.๕ ผลงาบเร่ืองท่ี ๑ 
๑.๖ ผลงานเร่ืองพ่ี ๒ 
๑.๗ ข้อเสนอแนวคิดๆ

๒. รูปแบบสลิป แบบอกับร รฮโ3เวนท ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ พิมพ์บนกระดาษสีฟ้า
รายละเอียดตาม (1๐ฟ6 ดังแนบ

๓. รูปแบบการติด โดยติดสสีปพ่ีหน้าแรกของแต่ละเอกสาร บริเวณมุมบนด้านขวาของเล่ม 
ผลงาน รายละเอียดดามรูปพ่ีแนบ

เ:ฮฟ 6  ไฟล์สลิป



เอกสารแบบท้ายประกาศ ๙

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

โอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราซการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการเปล่ียนตำแหนง่ การยา้ย และการโอน 
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ยขา้ราชการพลเรือนสามญั ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ 
ดำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุสนธิประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เร่ือง การกำหนดองคป์ระกอบการประเมนิ ตัวข้ีวัด แบบประเมนิ และคะแนนประเมนิ กรณกีารโอนพนกังาน 
ส่วนท้องถ่ิน และข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
และการเปลีย่นตำแหนง่ การยา้ย และการโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ยขา้ราชการ 
พลเรือนสามัญโปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึก่ษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ต (๒) สังกัดสำนั!)๕ใน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ บ้ัน

เม่ืองจากองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตังกล่าว บางตัวข้ีวัด 
ยงัมปีระเดน็สงสยัและเปน็ปญ็หาในทางปฏบิตัชิองผูส้มคัรๆ และเพือ่ใหก้ารประเมนิมคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
รวมทัง้เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคลเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวับท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวับท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ ประกอบกับ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใบการประชุมคร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๔ เม่ือวับท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้กำหนดองค์ประกอบการประเมิน 
ตัวข้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณีการโอบพนักงาบส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ัง 
ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ว ๒๙/ ๒๕๖๐) และการเปลีย่นตำแหนง่ 
กา'รยา้ย และการโอบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญัไปบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สงักดัสำนกังานปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ (ว ๓๐/ ๒๕๖๐) จึงยกเลกิประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวับท่ี ๒๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน โดยผู้ผ่านการคัดเสือก 
จะต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบตามตัวข้ีวัด ตำแหน่งประ๓ทท้ัวไป ร้อยละ ๖๐ ข้ีน'โป และตำแหน่งประ๓ ท 
วิชาการ ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป รายละเอียดแบบทา้ยประกาศบี้

ทัง้บี ้ต้ังแต่บัดบ้ีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วับท่ี 'เฉ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ว ิธ ! . ’(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



บัญชีรายละเอยตการทำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีรัด แนบประเมิน และคะแนนประเมิน 
ตามหลกเกณฑ์และวิธีการโอนพนักง''นส่วนท้องกินและช้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังเปน็ชา้ราชการครู 

และบคุลากรทางการศึกษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการเปลีย่นตำแหนง่ 
การยา้ย และการโอนช้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา และการยา้ยชา้ราชการพลเรือนสามญั 

โปบรรจุและแตง่ต้ังใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แนบท้ายประทาค อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี \ฉ  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบ ตัวข้ีวัต คะแนน กรอบการพจิารณา
๑. การประเมิน 

ความ!
ความสามารถ 
และประสบการณ์

ประเมนิตามตัวข้ีวัดและองค์ประกอบ 
การประเมินท่ีกำหนด ตังน้ี 
๑. คณุวุฒทิางการศกึษาที ่ ก.ค.ค. รับรอง 

๑) ปริญญาเอก 
๒) ปริญญาโท 
๓) ปริญญาตรี 
๔) ตากว่าปริญญาตริ

๔0 คะแนน

(๕ คะแนน) 
๕ 
๔ 
๓ 
๒

พจีารณาจากเอกสาร 
หลักฐานทางราชการ

๒. อายรุาชการ
๑) มากกว่า ๒๐ จข้ีนไป 
๒) มากกว่า ๑ ๕ - ๒0  จ 
๓) มากกว่า ๑0 -  ๑๕ ปี 
๔) ๕ -  ๑0 ปี 
๕) ตํา่กว่า ๕ จ

(๕ คะแนน)
๕
๔
๓
๒
๑

พจีารผาจากเอกสาร 
หลักจานทางราชการ

๓. ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่ 
ปีจจุบัน

๑) มากกว่า ๑0  ปีข้ีบไป 
๒) ๕ -  ๑0 ปี 
๓) ตํา่กวา่ ๕ ปี

(๕ คะแนน) 
๕ 
๔ 
๓

พจีารณาจากเอกสาร 
หลกัจานทางราชการ

๔. วินยัและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ 

ไม่เคยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒) เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ 

เคยประพฤตผิิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใบระดับภาคทัณฑ์

๓) เคยถูกลงโทษทางวินัย ในระดับตัด 
เงินเดอน หรือเคยประพฤติผิด 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใบระดับถูกพักใช้ 
ใบอบุญาตประกอบวิชาชีพ

๔) เคยถูกลงโท■ ษทางวินัย ในระดับ  
สูงกว่าตัดเงินเสือน หรือเคยประพฤติผิด 
จรรยาบรรณวิชาชพี ในระดับถูกเพีกถอน 
ใบอบุญาตประกอบวิชาชีพ

(๑0  คะแนน)
๑0

พจิารณาจากเอกสาร 
หลักจานทางราชการ

การประ!



- ๒ -

ท่ี องค์ประกอบ ตัวข้ึวัด คะแนน กรอบการพิจารณา
การประเมิน ๕.  การปฏิบัติงานในสำนักงาน (๑0 คะแนน) ๑ .พจิารณาจากเอกสาร
ความรู้ ศึกษาธิการจังหวัด หลักฐานทางราขการ
ความสามารก ๑) ปฏิบิดีงานภายในสำนักงาน ๑๐ ๒. สำนกังาบศึกษาธิการ
และประสบการณ์ ศกึษาธกิารจังหวัดเดียวกัน จังหวัด หมายถึง
(ต่อ) ๒) ปฏิบัดีงานในสำนักงาบศึกษาธิการ ๘ สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอ่ืน จังหวัดตามคำลัง คสข.
๓) ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนใบลังกัด ๖ ท่ี ๑๙/ ๒๔๖๐ ลงวับท่ี

สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๔) ปฏิบัติงานในหน่วยงาบอ่ืน ๔

๖. เหตุผลใบการขอเปล่ียนตำแหน่ง/ (๕ คะแนน) พจิารณาจากหลกัฐาน
ย้าย/ใอน แสดงความจำเป็น

๑) เพ่ีออยู่ร่วมกับคู่สมรส ดูแลบิดา ๕ ประกอบ เข่น ทะเบยีน
มารตา หรือบุตร สมรส ทะเบยีนบา้น

๒) เพีอ่กลับภมูลิำเนา ๔ สูติบัตร ๆลๆ
๓) กรณ์อ่ืน ๆ ๓
๔)ใม่ระบุเหตุผล ๒

๒. ผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลสำเรืจ (๔๐ คะแนน) ๑. ใหร้ายงานตาม
หรือความภาคภูมิใจย้อนหลัง ๓ ปี รูปแบบท่ีกำหนด
จำนวน ๒ เร่ือง โดยมคิวามยาวเร่ืองละ (ตวัอย่าง ๑)
๒ - ๕ หน้า กระดาษ /เ๔ แบบอักษร ๒. หากเอกสารหลักฐาน
'ไท ร3โ3เวบก ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ เกินจำบวบหน้าท่ี
(ใม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) กำหนดคณะกรรมการ

จะไม่พิจารณา
๓. การประเมิน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพีอ่พัฒนา (๒๐ คะแนน) ๑ . ใหร้ายงานตาม

ความเหมาะสม งาบหรือปรับปรุงงาบให้มิประสิทธิภาพ รูปแบบท่ีกำหนด
กับตำแหน่ง มากข้ึน โดยมคิวามยาว ๒ - ๔ หน้า (ตัวอย่าง ๒)

กระดาษ /\๔ แบบอักษร ไท รอโสิเวชก ๒. หากเอกสารหลักฐาน
ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ (ไม่ต้องแนบ เกินจำนวนหน้าท่ี
เอกสารหลักฐานประกอบ) กำหนดคณะกรรมการ


