
ที ศธ ๐๔๓๐๖/\9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราขสีมา 
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราฃสีมา ๓๐๒๘๐

เมษายน ๒๔๖๔

เร่ือง ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และมาตรา ๓๘ ค.(๑)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราฃสีมา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/มัธยมศึกษาทุกจังหวัด

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ลงวันท่ี เมษายน ๒๔๖๔
๒. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราขสีมา ฉบับท่ี ๑๒/๒๔๔๙ 

ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๔๙ (องค์ประกอบการย้ายฯ) ร
๓. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ลงวันท่ี ^  เมษายน ๒๔๖๔ 
๔. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ฉบับท่ี ๑๓/๒๔๔๙ 

ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๔๙ (องค์ประกอบการย้ายๆ)

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประขุมครั้งที่ ๑/๒๔๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๖๔ และในคราวประขุมครั้งที่ ๒/๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 
อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ดังนี้

๑. เพ ื่อสรรหาโดยการรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
จำนวน ๑ อัตรา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

๒. เพื่อสรรหาโดยการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำนวน ๖ อัตรา ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราฃสีมา จึงขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์ 
ให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน และหากมืฃ้าราขการรายใดมืความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 
ให ้ย ื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานครราฃสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒ ๓  เมษายน ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราฃการ 
ท ั้ง น ี้ส า ม า ร ถ ด า ว น ์โ ห ล ด เอ ก ส า ร ข ้อ ม ูล เก ี่ย ว ก ับ ป ร ะ ก า ศ ร ับ ส ม ัค ร ค ัด เล ือ ก ไ ด ้ท ี่เว ็บ ไ ซ ต ์ 
h ttp ://w w w .m attayom 31.§o .th /

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง (นางสาวรัตติมาพานิซอนุรักษ์)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีทารศึกษามัธยมศึทษานครราขสีมา
โทร./โทรสาร ๐๔๔-๓๙๔๒๒๖

http://www.mattayom31.%c2%a7o.th/


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราขสีมา 
เร่ือง การรับย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราฃสีมา ในคราวประขุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ดำเนินการ 
รับย้ายข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศร ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ หนังสือ 
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายละเอ ียด 
องค ์ประกอบการพ ิจารณ าการย ้ายข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งบ ุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
จำบวบ ๖ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

©. ตำแหน่งที่จะรับย้าย

ท ี่ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ความต้องการวิขาเอก หมายเหตุ

๑ ศึกษานิเทศก์ ๘ วิชาเอกภาษาไทย

๒ ศึกษานิเทศก์ ๑๕ วิชาเอกสังคมศึกษา

๓ ศึกษานิเทศก์ ๒๒ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

(^ ศึกษานิเทศก์ ๒๖ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๕ ศึกษานิเทศก์ ๒๘ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลน้

๖ ศึกษานิเทศก์ ๒๙ วิชาเอกวัดและประเมินผล



-๒-

๒. เอกสารประกอบการย้าย ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในแบบคำร้องขอย้ายให้ครบถ้วน 
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน และหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

๒.๑ แบบคำร้องขอย้ายบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๔ ชุด ดังนี้
๑) สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา
๒) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
๓) สำเนาทะเบียนประวัติข้าราฃการ (ก.พ.๗,ก.ค.ศ.๑๖) ทีมรายละเอียด 

ครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงบีจจุบัน (รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
การจัดทำทะเบียนประวัติ)

๔) สำเนาเอกสารหลักฐานที่เก ี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาซน 
สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนขื่อตัว ข่ือสกุล ใบสำคัญการสมรส เบ็เนต้น

๒.๒ รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๔ เล่ม

ให้ผู้ประสงค์ย้าย ส ่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารตามองค์ประกอบการพิจารณา 
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ -  ๒๓ 
เมษายน ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราขการ (เวลา 0๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ '  เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

11_  ม นั น '้
____ (นางสาเว'รัตติม า/พ 'านิฃอนุรักบี)

ผูอา̂ นวยการสานัก-รานเขตทืนทีทา-รศ็กๅปีนั5ยมศึก'ษานf ศึมๆ



ปฏิทินการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพี่อแต่งตั้ง (ย ้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
***********************

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

รับสมัครคัดเลือก (ในวันเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ ©๖ -  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่ฮผู้ผ ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔



แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เขียนที่ .........................

ว ัน ท ี่.............เด ือ น ................................. พ.ศ.

รูปถ่าย ๑ น้ิว 
ถ่ายใว้ไม'เกิน ๖ เดือน

เร่ือง ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ขั้นยศ).............................................................................. อ า ย ุ.................ปี
เก ิดวันท ี.่..............เด ือน ..............................พ.ศ.....................เลขประจำตัวประซาซน...................................................
ปิจจุบันเป็นข้าราชการ................................................................ ตำแหน่ง.........................................................................
ระดับ/วิทยฐานะ...............................................รับเงินเดือน ระดับ/ขั้น............................... อัตรา/ขั้น...................... บาท
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สำนัก............................................................ ก รม ..........................................................
กระทรวง......................................................ตั้งอยู่ที่.................................................. หมูที่.............. ถนน...........................
ตำบล/แขวง................................ อำเภอ/เขต................................. จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์............................... โทรศัพท์เคลื่อนที่................................... โทรสาร.........................  e-m ail..........................

ปิจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที.่................... ถนน...................................... ตำบล/แขวง.........................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศัพท์บ้าน............................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................................โทรสาร....................................... e -m a il ........................................................
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค .(๒)
ตำแหน่ง.........................................................................กลุ่ม/สถานศึกษา...........................................................................
สังกัดหน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ.............................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ...................................... เมื่อวันที่.............เดือน...................... พ.ศ

ตำแหน่ง.............................................................. ระดับ/ขั้น.............................................. สังกัด..............................
ส่วนราชการ............................................................ กระทรวง....................................................................................

๓. วินัย/คดืความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย 
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย 
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย 
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 
( ) ไม่อยู่'ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

/ ๔. เหตุผล...



๔. เหตุผลการขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน

- ๒ -

๕. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป)

ท ี่ คุณวุฒิ สาขา/วิซาเอก สถาบันการศึกษา
๑
๒
๓
๔
๕

ฯลฯ
๖. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)

ท ี่ วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕

ฯลฯ
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน

๗. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ประสงค์จะขอย้าย/โอน 
ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)

๗.๑ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)

๗.๒ ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตำแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี)

๗.๓ ผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

/ ๘. ปีจจุบัน...



- ๓ -

๘. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ.......................................... บาท
เม่ือได้เปล่ียนตำแหน่ง/ย้าย/โอนมาดำรงตำแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามท่ีกำหนด 
สำหรับตำแหน่งน้ัน

๙. เอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ท่ีส่งเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้

o  ๙.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา 
o  ๙.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
o  ๙.๓ สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน
o  ๙.๔ หนังสือยินยอมให้โอนชองผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งชองส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ี,ให้โอน 
o  ๙.๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ตํ่ากว่าเดิม (ถ้ามี) 
o  ๙.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
o  ๙.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เปีนประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะขอโอน
o  ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งที่ผู้ชอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน 

ในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม
o  ๙.๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เซ่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อตัว ซ่ือสกุล 

ใบสำคัญการสมรส เป็นด้น (ถ้ามี)
o  ๙.๑๐ เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ฃอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

รับย้าย/โอน
o  ๙.๑๑ กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีจะเริ่มด้นจากระดับ ๑ และ ๒ 

ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน 
ประเภทตำแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนไจ้นี้ 
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

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

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

/ค ำร ับ ร อ ง ...



-  (si —

คำรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
)ข

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า)*

(ลงซื่อ). 
(..

ตำแหน่ง

(ลงซื่อ).................................................. ผู้บังคับบัญชา
( ............................................................................ )

ตำแหน่ง..................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) **

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

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

หมายเหตุ * ๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ฃอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ 
ย้าย/โอน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้ 
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฃอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็น 
ผู้บังคับบัญชาไม่ตํ่ากว่าผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า 

**๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน พร้อมเหตุผล



ผลงานท่ีเป็นผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา
๑. ซื่อผลงาน................................................................................
๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ..........................................................
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

๓.®................................................................................
๓.๒ ...............................................................
๓.๓....................................................................

๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ

๔. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)
๔.®..................................................................................... สัดส่วนของผลงาน
๔.๒..................................................................................... สัดส่วนของผลงาน
๔.๓..................................................................................... สัดส่วนของผลงาน

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

๗. ผลสำเร็จของงาน (เซิงปริมาณ/คุณภาพ)

๘. การนำไปใช้ประโยชน์

๙. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปญหา/อุปสรรค



๑๐. ข้อเสนอแนะ

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงซ ื่อ...............................

ผู้เสนอผลงาน 
....J ............ / .......

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทกประการ

ลงซ่ือ 
(.... .)

ลงซ่ือ 
(.... .)

ผู้ร่วมดำเนินการ 
.1/................./.........

ผู้ร่วมดำเนินการ 
. .1 / ............./ ......

ลงซ่ือ 
(....

ลงซ่ือ 
(....

ผู้ร่วมดำเนินการ 
.1/................./.........

ผู้ร่วมดำเนินการ 
. .1 / ............./ ......

) )

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงซ ื่อ ......................................  ลงซ ื่อ ......................................
( . . ................................................................ ) ( .................................................................... )

ตำแหน่ง ผอ.กล ุ่ม....................................  ตำแหน่ง รอง ผอ.......................................
........../.......! ........../............ ........../.................../...........

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)

หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เซ่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน 
อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้



ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ................................................................................................................................

เพื่อประกอบการย้าย/โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

เรื่อง.........................................................................................................................................................................

หลักการและเหตุผล..............................................................................................................................................

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้'วัดความสำเร็จ.

ลงซอ......
( ..................................................... .............................................)

ผเสนอแนวคิด
วันที่........

'บ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘0

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาคตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และมาตรา ๓๘ ค.(๑)
สังกัดสำนักงาบเขตพื้นที่การศกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/มัธยมศึกษาทุกจังหวัด

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ลงวันท่ี เมษายน ๒๕๖๔
๒. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ฉบับท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (องค์ประกอบการย้ายฯ) ร
๓. ประกาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ลงวันท่ี ^  เมษายน ๒๕๖๔ 
๔. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ฉบับท่ี ๑๓/๒๕๕๙ 

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (องค์ประกอบการย้ายๆ)

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ดังนี้

๑. เพ ื่อสรรหาโดยการรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
จำนวน ๑ อัตรา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

๒. เพี่อสรรหาโดยการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำนวน ๖ อัตรา ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราขสีมา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน และหากมีข้าราชการรายใดมืความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 
ให ้ย ื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑ ๖ -๒ ๓  เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 
ท ั้ง น ี้ส า ม า ร ถ ด า ว น ์โ ห ล ด เอ ก ส า ร ข ้อ ม ูล เก ี่ย ว ก ับ ป ร ะ ก า ค ร ับ ส ม ัค ร ค ัด เล ือ  กได ้ท ี่เว ็บ ไซ ต ์ 
h ttp ://w w w .m attayorn31.go .th /

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนิบถอ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง (นางสาวรัตติมา พานิขอนุรักษ์)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามั5ยมศึกษานครราชสีมา
โทร./โทรสาร ๐๔๔-๓๙๕๒๒๖

http://www.mattayorn31.go.th/


ที ๑๒/ ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารผาการย้าย การโอน หริลการเล่ือนระดับตำแหน่ง

(แล้วแต่กรผี) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เทือให้การพิจารณาย้าย การโอน หรือการเล่ือนระดับตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เป็นโปตาม 
หลักธรรมาภบาล หลักการบริหารกจการบ้านเมีองท่ีด๊ และคำนึงถึงประโยชน่ทีทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

อาคัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ค. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพมเติม ประกอบคำส่งหัวหน้าคณะรักษาความลงนแห่งชาติ 
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ ๖ ข้อ ๗ 
ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หนังสือสำนักงาน ก.ค,ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/๓๓๖ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
เร่ือง การย้าย และการเล่ือนระดับตำแหน่ง ข้ารๆขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ที ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เร่ือง การย้ายและการเล่ือนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี คธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เร่ือง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยความเห็นชอบ กศจ.นครราชสีมา ในการประชุมคร้ังที 
๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงได้กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการยาย 
การโอน หรือ การเล่ือนระดับตำแหน่ง ชองข้าราชการครูและบุคลากรทางทารศึกษา• ต ำ แห่บ่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี

ข้อ ๑ ให้ยกเสิกประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เร่ือง รายละเอียดองค์ประกอบกๆรพิจารผาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ -  ๗ 
และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ท่ีมํมาก่อนประกาศน้ีทุกฉบับ

ข้อ ๒ ให้ใช้รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารผาการย้าย การโอน หรือการเล่ือนระดับตำแหน่ง 
(แล้วแต่กรผี) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศน้ี

ท้ังน้ี ให้ถึอปฏิบัติต้ังแต่วับท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

—

(นายวิเชียร จันทรโณทัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้าย การโอบ หรีอการเลอนระดับตำแหน่ง 
ซองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา £ท๘ ค.(๒)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศร ๐๒๐๖.(ะ/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒(ะ(ะ๒ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธัการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันท่ี ๓® กรกฎาคม ๒๔(ะ๙)

คำข้ันจง
๑. การพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง  ๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และว!!การท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

และประกาศฉบับน้ี เป็นหน้าท่ีของผู้ย่ืบคำร้องจะต้องแสดงข้อมูลหลักฐานรนยันประกอบการพิจารณา 
๖. กรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นเอก?ทรเท่ีจ 

หรือเป็นเอกสารปลอม อาจถูกดำเนินการทางรืนัยหรือทางอาญาแล้วแต่กรณี
๓. กรณีเอกสารหลักฐานท่ีระบุผลการปฎิบัตงานย้อนหลัง ๓ ปี ให้นับถึงวันสุดท้ายของกำหนด 

การย่ืนคำร้องตามประกาศแต่ละคร้ัง
๔. ผู้ท่ีจะโต้ร้นการคัดเลือกให้ย้าย โอน หรือเล่ือนระดับตำแหนง (แล้วแต่กรณี) ต้องใต้คะแนนรวม 

ทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ข้ันไป 
เกณฑ์การพิจารณา

๑. รายละเอียดประกอบการพิจารผา ประกอบด้วย
๑.๑ รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ๓ ส่วน 

ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไนการปฏิบัติงาน 
ส่วนท่ี ๒ ผลการปฏิบัติงาบในหน้าท่ี ๓ ปีย้อนหลัง

และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งท่ีจะรับการแต่งต้ัง 
ส่วนท่ี ๓ ฅวามเหมาะสมกับตำแหน่ง (ล้มภาษณี)

๑.๒ รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา กรณีท่ีมีผู้สมัครในตำแหน่งเดียวกัน 
ต้ังแต่ ๖ คน ข้ันไปประกอบด้วย ๔ ส่วน 

ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความสามารถและประลบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ส่วนท่ี ๒ ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ๓ ปีย้อนหลัง

และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งท่ีจะรัชการแต่งต้ัง ๓๔ คะแนน
ส่วนท่ี ๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๔ คะแนน
ส่วนท่ี ๔ ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการลอบข้อเข้ยบแบบปรนัย ๔๐ คะแนน

๖. กรณีผลรวมคะแบนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนส่วนท่ี ๖ สุงกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากคะแนน 
ส่วนท่ี ๒ เท่ากัน ให้พิจารณาจากแนวทางการจัดลำดับความอาวุโสทางราซการ ตามหนังลือลำนักงาน ก.ค.ศ. 

ศร ๐๖๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๔๔ ดังน้ี
๒.๑ ผู้ใดมิวิทยฐานะสูงกว่าถีอว่าผู้น้ันอาวุโสกว่า
๒.๒ ถ้าเป็นผู้มัวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รับการเล่ือนวิทยฐ านะก่อนถึอว่าผู้น้ันอาวุโสกว่า 
๒.๓ ถ้าเป็นผู้ท!ต้รับแต่งต้ังให้ได้รับการเล่ือนวทยฐานะพร้อมกันผู้ใตได้รับเงินเดีอน 

มากกว่า ถึอว่าผู้น้ันอาวุโสกว่า / ๒.๔ ถ้าเป็นผู้...

๑๐๐ คะแนน 
๔๐ .คะแนน

๓๔ คะแนน 
๑๕ คะแนน

๑๔๐ คะแนน 
๔๐ คะแนน



- cn -

๒.๔ ถ้าเป็นผู้ทีได้รับเงํบเดีอบเท่ากัน ผู้ใดรอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้บ้ันอาวุโสกว่า 
๒.๕ ถ้าเป็นผู้ทีมอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในข้ันทีสูงกว่า

ถือว่าผู้น้ันอาวุโสกว่า
๒.๖ ถ้าเป็นผู้ที!ด้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในข้ันเดียวกันผู้ใดได้รับเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณ์ข้ันบ้ันก่อน ถือว่าผู้บ้ันอาวุโสกว่า
๒.๗ ถ้าเป็นผู้ทีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในข้ันเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดรอายุมากกว่า

ถือว่าผู้บ้ันอาวุโสกว่า



รายละเอียดองศ์1ประกอบการพจารa n  (๑๕0 คะแนน)
ส่วนท่ี ๑ ความเความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (๕1©คะแนน)

๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา พิจารณาจากหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (๕ คะแนน)
- ปรัญญาเอก ๕ คะแนน
- ปริญญาโท ๔ คะแนน

ปริญญาตร รท คะแนน
- ต่ํากว่าปริญญาตรี ๒ คะแบน

๑.๒ ระยะเวลารับราฃการ นับต้ังแต่บรรจุแต่งต้ังเข้ารับราขการถึงวันท่ีย่ีนคำร้อง
(การนับระยะเวลา ต้ังแต่ ๖ เดอนฃ้ีนไป ให้นับเบ็1น ๑ ปี ถ้าน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่นับ) (0

- ๒๐ ปีข้ึน'ไป ๕ คะแนน
- ๑๕ - 61๙ ปี ๔ ดะแบน
- ๑๑ -  ๑๕ ปี ๓ คะแนน
- ๑๐ ปีลงมา ๒ คะแนน

๑ .๓ ซ่ีอตำแหน่งปีจจุบันของผู้สมัครตรงตามตำแหน่งท่ีจะรับการคัดเลือก (๕ ดะนนน)
- ตรงตามตำแหน่งท่ีจะคัดเลือก ๕ คะแนน
- ไม่ตรงตามตำแหน่งท่ีจะคัดเลือก ๒ คะแนน

๑.๔ ปีจจุบันดำรงตำแหน่งในระดับ (๕ คะแนน)
- ขำนาญการพิเศษ/อาวุโส ๕ คะแนน
- ขำนาญการ/ขำนาญงาน ๔. คะแนน
- ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ๓ คะแนน

๑.๕ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรีอปฎิบติหน้าทีในตำแหน่งปีจจุบัน <๕ คะแนน)
- ๕ ปี ข้ึนไป ๕ คะแนน
- ๔ ปี ๔ คะแนน
- ๓ ปี ๓ คะแนน
- ตํ่ากว่า ๓ ปี ๒ คะแนน

๑.๖ การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สมัครในตำแหน่งท่ีจะคัดเลือก (๕ คะแนน)
- ภายในเขตพ้ีนท่ีการศึกษาท่ีสมัคร ๕ คะแนน
- ภายในจังหวัดนครราชสีมา ๔ คะแนน
- จากเขตพ้ีนท่ีนอกจังหวัดนครราขสีมา ๓ คะแนน
- ข้าราขการอ่ืนในกระทรวงศึกษาธิการ ๒ คะแนน
- ข้าราซการอ่ืนนอกกระทรวงศึกษาธิการ ๑ คะแนน

๑.el การติกอบรม ประชุมลัมมนา การศึกษาดูงาน เพ่ีอพัฒนาความรู้ความสามารถใบระยะ-
ย้อนหลัง ๓ ปี (๕ คะแนน)

- จำนวน ๕ คร้ัง ข้ึนไป ๕ คะแนน
-จำนวน รท-๕ คร้ัง ๕ คะแนน
- จำนวน ๑ -  ๒ คร้ัง ๓ คะแนน

/ ๑.๘ ได้รับการ...



-๕-
๑.๘ ได้รับการแต่งต้ังหริอได้รั‘บมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการหรือคนะทำงานหรือเป็นวิทยากร 

ในระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี (๔ คะแนน)
- ระดับภาค/เขตตรวจราชการ/กรม กระทรวง ๕ คะแนน
- ระดับจังหวัด/สพป./ลพม. ๙ คะแนน
- ระดับอำเภอ/ศูนย์ประสานงานอำเภอ/สหวิทยาเขต ๓ คะแนน
-ระดับศูนย์เครืลข่าย/กลุ่มโรงเริยน/ตำบล ๒ คะแนน

๑.๙ วินัยและการรักษาวินัย ภายในระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี (๔ คะแนน)
- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๔ คะแนน
- ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ๔ คะแนน
- ถูกลงโทษดัดเงินเดือน ๓ คะแนน
- ถูกลงโทษลดข้ันเงินเดือน ๒ คะแนน

๑.๑๐ โต้รับเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการยกย่องเชิดขูเกีอรติ (๔ ดร:แนบ)
- ระดับภาค/เขตตรวจราซการ/กรม/กระทรวง ๕ คะแนน
- ระดับจังหวัด/สพป./สพม. ๔ คะแนน
- ระดับอำเภอ/ศูนย์ประสานงานอำเภอ/สหวิทยาเขต ๓ คะแนน
- ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน/ตำบล ๒ คะแนน

ส่วนท่ี ๒ ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีย้อนหลัง ๓ ปี และแนวทางในการพัฒนางานในตำแหน่งที่จะรับการแต่งต้ัง
(๓๔ คะแนน) โดยมีรายละเอึยดดังนี้

๒.๑ ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีย้อนหลัง ๓ ปี ความยาวไม่เทน ๔ หน้ากระดาษ เอ๔
(ไม่รวมภาคผนวก) (๒๐ คะแนน)

- ความยุ่งยากซ้บซ้อนของผลงาน ๑๐ คะแบน--•
- ประโยชน์ของผลงานต่อทางราขการ
ในการนำไปใช้และการแก้ปีญหา ๕ คะแนน

- มีความรู้ ความชำนาญงาบและประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับ ๔ คะแนน
๒.๒ แนวทางในการพัฒนางานในตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ความ?ทวน!เกน ๓ หน้ากระดาษ เอ๔

(๑๔ คะแนน)
- ผลงานเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงาน/เขตพ้ีนท่ีการศึกษา ๕ คะแนน
- ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด ๕. คะแนน
- ผลงานเป็นประโยชน์ต่อหน่วยราชการอ่ืน/ลังกัดอ่ืน ๕ คะแนน

ส่วนท่ี ๓ ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) (๑๔ คะแนน)
•วิสัยทัคน์ (Vision) {ก คะแนน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) ๓ คะแนน
- บุคถกภาพ ห่วงทีวาจา (Good Personality) ๓ คะแนน
- เจตคติ (Attitude) ๓ คะแนบ
- ความเความลามารถและความเหมาะสม (Wisdom & Propriety) ๓ คะแนน 

ส่วนท่ี ๙  ทดสอบความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามตำแหน่งที่,ประกาศ'รับลมัดร โดยการลอบข้อเขียน 
แบบปรนัย (๔0 คะแนน) (เฉพาะกรณีการย้าย การโอน หรีอการเลื่อนระดับตำแหน่ง ท่ีมีผู้สมัคร 
ต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป)



สำนักงาน ก.ก.ก.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

27 ลังหาคม 2552

เรอง การจัดกลุ่มตำแหน่ง,จัาราชการค;และบุคลากรทางการสิกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาครา3 8 ค.(2)

เรียน ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิการบดี และ$อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่สํงมาตัวย รายละเอียดการจัคกชุ่มตำแหน่งฟ้าราชการค;และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ

ดามที่ ก.ค.ศ. สำหนคตำแหน่งฟ้าราชการค;และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็น 2 ประเภทคอตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไปนัน

เท ี่อใน ัการบริหารงานบุคคลสำหรับฟ ้าราชการค;และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ม ีความคล่องตัวสิ่งขน ก.ค.ศ. จึงมีมคีในัจัดกชุ่มตำแหน่งฟ้าราชการค;และบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาดรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตทนที่การศึกษาหรือส่วนราชการ 
เพื้อเป็นแนวทางประกอบการฟ้จารณาของตัมีอำนาจทั่งบรรชุและแด,งตั้งตามมาตรา 53 ใดยอบุมตั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ท ี่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในการฟ้าย ฟ้ายสํบเปสิ่ชน ใอน  หรือบรรชุกลัฆฟ้ใราชการค;และบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในกชุ่มตำแหน่งเคียวกน โดยไม่ตัองมีการประเมีน 
บุคคลและผลงาน ตามรายละเอียดการจัดกชุ่มตำแหน่งฯ ที่ส่งมาพรือมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื้อโปรดทราบ และถือปฎิบัค

ขอแสดงความนับถือ

ภารกจนโยบายและระบบตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษา
โท ร .022802825  
โทรสาร 022801101



ส่ิงท่ีส่ิงมาสัวย

■ รายละเอียดการ $ดกสุ่มตำแหน่งเาร าชการคIและบุคลากรทางกไรศ!กษา 
สำแหน่งบุคทากรพางกใรสิกมาที่ม*1ทมมใตรา 38 ค.(2)

ในส่านักงานเขตพื้นที่การสิกษใหรอส่วนราชการ 
(ส่งพเอมหนังสือส่านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ® 0206.5/ ร H  ลงรันที่ สงหาคม 2552)

สำแหน่งประเภทวิชาการ 
กชุ่มที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั่วไป 
นักวเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการสืกษา 
นักประชาสัมหันธ์

กชุ่มที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการหัสอุ 
นักวิชาการครวจสอบภายใน 

กชุ่มที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทชุ่มที่ 4 นิดกร
กชุ่มท ี่5 บรรณารักษ์
กช ุ่มท ี่6  พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งประเภททั่วไป 
กชุ่มที่ 1 เจัาหนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานการเวินและบัญช  ี
เจ้าหนักงานหัสอ  ุ
เจ้าพนักงานโสดหัศนสืกษา 
เจ้าหนักงานห์องสบุด 

กชุ่มที่ 2 นายช่างโยธา
กชุ่มที่ 3 นายช่างไฟฟ้า
กชุ่มที่ 4 
คชุ่มที่ 5



สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

ด่วนสิสุด
ท่ี สธ 0206.5/ว 7

2 1  เมษายน 2552

เรื่อง การย้ายและการเล ื่อนระดับตำแหน่งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

เรียน ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549
(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/881 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
(3) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/1058 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550
(4) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สด ท่ี ศธ 0206.5/ว 3 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑ์และ'วิธีการฯ จำนวน 1 ชุด
(2) สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(3) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) -  (3) ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ขนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.พ. กำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลมและตามหนังสือที่อ ้างถึง (4) สำนักงาน ก.ค.ส. แจ้งมติ ก.ล.ศ. โดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ส. 2551 ในส่วนของ 
การกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งมาใช้บังคับคับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยอนุโลม นั้น

เท ือ ใ ห ้ส ,ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ส ำ น ัก ง า น เข ต พ ืน ท ี'ก า ร ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ ด ำ เน ัน ก า ร  
บร ิหารงานบ ุคคลท ี่เก ี่ยวก ับการย ้ายและเล ื่อนระด ับตำแหน ่งได ้อย ่างต ่อเน ื่อง ก.ค.ศ. จ ึงม ีมติกำหนด 
แน วท างดำเน ิน การย ้ายและเล ื่อน ระด ับ ตำแห น ่งข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรท างการศ ึกษ า ตำแหน่ง 
บ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยให ้นำหลักเกณฑ์และวิธ ีการฯตามบัญช ีรายละเอ ียด 
สิ่งท ี่ส ่งมาด้วยมาใช้บ ังคับโดยอนุโลมดังต่อไปนี 

ก. การเลื่อนระดับตำแหน่ง
1. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

1.1 การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ให้ใช้หลักเกณฑ์และ 
วิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
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1.2 การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540

2. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
2.1 การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 

ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
ข. การย้าย

1. กรณีการย้ายในตำแหน่งประเภททั่วไป
1.1 การย ้ายไปแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งระด ับปฏ ิบ ัต ิงาน ให ้ใช ้หลักเกณฑ์และ 

วิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/0 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
1.2 การย้ายไปแต่งตั้งให ้ดำรงดำแหน,งระดับชำนาญงาน ให้ใช้หลักเกณฑ์และ 

วิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2549

1.3 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 070ร/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535

2. กรณีการย้ายในตำแหน่งประเภทวิชาการ
2.1 การย ้ายไปแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งระด ับปฏ ิบ ัต ิการ ให ้ใช ้หล ักเกณฑ์และ 

วิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
2.2 การย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษให้ 

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15กันยายน2548

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง 
บุคลากรทางการสืกษา 
โท ร.0 2280 1102 
โทรสาร 0 2280 1101



บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑ์แอะวิธีการแต่งดังหรือเลื่อนแอะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือ•แลๆนัญที่ ก.พ. กำหนด 
แอะ ก.ค.ศ. ให้นำมใใชีในการพิจารณาย้ายและเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาลื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยอบุโลม

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.ร/ว 7 ลงวันที่ ส  เมษายน 2552)

ลำดับ เอขที่หนังสือ เรื่อง
1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 34 

ลงว ันท ี่2 9 ตุลาคม 2547
การคัดเสือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรง 
ตำแหน่งซ ึ่งม ีล ักษณะงานที่ต ้องปฏิบ ัต ิโดยอาศ ัยความรู้ 
ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงาน 
ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2540

การคัดเสือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง 
ให ้ดำรงตำแหน ่งระด ับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 
ระดับ 11

3 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

การประเม ินบ ุคคลเพ ื่อแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งสำหรับ 
ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ม ีประสบการณ ์(ตำแหน ่งประเภทท ั่วไป) 
และตำแห น ่งป ระเภท ว ิชาช ีพ เฉพ าะ ตำแหน ่งระด ับ 8 
ลงมา

4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

5 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ ว 17 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงาน 
ที่ต ้องปฏิบัติโดยอาศัยแวัามรควิวิมิ^!นาณ์''
และประสบการณ์เทั่พาะดัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้น 
จากระดับ 1 และระดับ 2

67. : รื



ท่ี นร ๐๗๐๘/ว 6 สำนักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กท ๑๐รท๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕

เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า 
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกันด้องย้าย1'โป 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดและโดยที่การย้าย 
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันอาจทำได้ทั้งในกรณีปกติซึ่งก.พ.ยังไม่ได้ 
กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการไว้ และกรณีที่ข้าราชการได้รับวุฒิเพิ่มฃึนหรือสูงขึน รวมรางกรณีอื่น ๆ ซึ่งเป็นกรณี 
ท่ี ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายไว้แสัวตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ส. ๒๕๑๘

ก.พ.จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตังให้ดำรงตำแหน่ง 
ในระดับเดียวกันในกรณีปกติไว้ดังนี้

๑. ให้ผู้มีอำนาจสั่งย้ายพิจารณาดำเนินการโดยยึดเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการและการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก

๒. การย้ายข ้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งใด ให ้ผ ู้ม ่อำนาจสั่งย ้าย 
พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติที่ 
ก.พ. ใด้อนุมัติให้ยกเว้นไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ส. ๒๕๑๘ รวมทังให้พิจารณาถึง 
ค ุณลักษณะความจำเป ็นอื่น  ๆ ท ี่ด ้องใช ้ในการปฏ ิบ ัต ิงานในตำแหน ่งน ั้น   ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละ 
ส่วนราชการด้วย

๓. ให ้ผ ู้ม ีอำนาจส ั่งย ้ายพ ิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น  ๆ ของข้าราชการที่จะย้ายให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการปฏิบัติงานใน 
ตำแหน ่งท ี่จะย ้ายไปแต ่งต ั้ง และให ้พ ิจารณ าแต ่งต ั้งบ ุคคลให ้เหมาะสมก ับหน ้าท ี่ความรับผ ิดชอบและ 
ลักษณะงานของตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดไว้ และให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการด้วย 
ทังนี้จะให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรือจะหารือร่วมกับ 
ผู้บ ังคับบัญชาของข้าราชการที่จะย้าย หรือจะดำเนินการโดยวิธีอื่นตามที่เห ็นสมควรเพื่อให้การย้ายเป็นไป 
อย่างเหมาะสมด้วยก็ได้

๔. เมื่อได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งดังให้ดำรงตำแหน่งใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งบันแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวให้ข้าราชการผู้นั้นทราบในวันที่ 
ไปรายงานตัวและรับมอบหน้าที่ด้วยทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ต่อไป



อนึ่ง สำหรับการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญใปแต่งตังให้ดำรงดำแหน'งในระลับเดียวกันใน 
กรณีที่ข้าราชการได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นและกรณีอื่น  ๆซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายไว้แล้ว 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕ร!๘ นั้น ก.พ. มีมติให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ท ั้งน ี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ
ทราบด้วยแล้ว

ขอนสดงดวามนับถือ 
(ลงชื่อ) วิลาสสิงหวิส ัย

(นายวิลาศสังหวิส ัย) 
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
โทร ๒๘๒ — ๗รท๖๕ 
โทรสาร ๒ ๘ ® -๔ ๙๗ รท

สำเนาถูกต้อง
TWc’'  พ ่. 'ท .น ั

(นางสาวอุษณีข์ ธโนศวรรย์)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเศษ



ท่ี นร 1 0 0 6 /ว 17 สำนักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม 10300

26 ธันวาคม 2549

เรื่อง เพื่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเสือกเพิ'อแต่งต้ังข้ารกชการพลเรือนสานัญให้ตำรงตำแหน่งซ่ึงมีลักษณะงาน 
ที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความ! ความชำนาญและประสบการณเฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เรื่มต้น 
จากระดับ 1 และระดับ 2

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006 /ว  34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

พลเร ือนสาม ัญให ้ดำรงตำแหน ่งซ ึ่งมล ักษณะงานท ี่ต ้องปฏ ิบ ัต ิโดยอาศ ัยความ! ความชำนาญและ 
ประสบการณเฉพาะตัว สำหรับสาm ในท่ีเร่ิมต้นจใกระดับ 1 และระดับ 2 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว น้ัน

มีดวามคล่องตัวและมีประสืทธิภาพมากขึ้น ก.พ. จึงมีมติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เฉพาะกรณีการย้าย โอน 
หรือบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเติม โดยมอบให้ 
อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งต้ังเป็นผู้พิจารณากำหนดคุณสมบัติ!ภ่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ํา 
ในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้งตามความเหมาะสมและประโยซนัที่ทางราชการจะใต้รับ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในข้อ 3.1 (2 )  ของหนังสือที่อ้างถึงกไต้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ไต้มีมติกำหนดเกี่ยวกับการคัดเลอก!พื่อแต่งตั้งข้าราชการ

บ ัดน ี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบรีหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ีไต้แจ้งให้กรมและจังหรัคทรใบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย) 
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมีนผลกำลังคน 
โทร. 0 2281 0977 
โทรสาร 0 2282 7316



ที คธ ๐๒๐๖.๕/ว (r*& ล่าน่ทงาน ท.ด.ด.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กทม. ๑๐๓00

กันยายน ๖๕๖0
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนดาแหบ่ง การย้าย และการโอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงดำแหบ่งบุคลากรทางการศึกษาร่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๖)

เรียบ ปลัดกระทรวงศึกษาธีการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด 
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ีนท่ีการศึกษา

ล่ีงท่ีส่งมาด้วย ๑. หลัก!ภณฑ์นละวิธีการเปล่ียนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการศึกษาร่ืนดามมาดรา ๓๘ ค. (๖) จานวน ๑ จุด 

๒. แบบดำขอเปล่ียนตำแหน่ง/ย้าย/โอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาร่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๖) จำนวน ๑ ชุด 

๓. ดำอธิบายประทอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ จำนวน ๑ จุด
ตามพระราชบัญญัดระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗

บัญญัติว่า “การเปล่ียนตำแหน่ง การย้ายและการโอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ท่ี ก.ค.ศ. กัาหบด” น้ัน

ก.ค.ศ. จังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนตำแหน่ง การยา้ย และการโอบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาร่ืนตามมาดรา ๓๘ ค. (๖) รายละเอียดตามสิงท่ีส่งมาด้วย

ทัง้นี ้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาจองกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
ได้มีมติเห็นชอบให้ กศจ. ดำเบนการ๓ยวกับ่การบริหารงาบบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามท่ี ก.ค.ค. กำหนด *

จังเรียนมาเพ่ือ'โปรดทราบและถีอปฏิบัต

จอแสดงความนับถึอ

แทฬมัฬ’กสั«prnu?W) 
แพารการ ท.•.ค.

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
โทร. ๐ ๖๖๘๐ ๑๑๐๒ 
โทรลาร ๐ ๖๒๘๐ ๖๘๖๕



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๒๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และท่ีแกไช 
เพ ิ่มเติม และคำส ั่งห ัวห น ้าคณ ะร ักษ าความสงบแห ่งชาต ิ ท่ี ๑๙ /๒ ๔ ๖ ๐ ส่ัง ณ วันที่ 
๓ เมษายน ๒๔๖๐

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังต่อไปนี้

๑. ในหลักเกณฑ์นี้
“การเปลี่ยนตำแหน ่ง” หมายถึง การแต่งต ั้งข ้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ 
ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน

“การย ้าย” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ ื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งที่ไม่ส ูงกว่าเดิม 
ในหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดส่วนราชการเดียวกัน

“ การโอน” หมายถึง การบรรจ ุและแต ่งต ั้งข ้าราชการคร ูและบ ุคลากร 
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ 
สังกัดส่วนราชการอื่น ให ้ดำรงตำแหน ่งบ ุคลากรทางการศึกษาอ ื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม

๒. ให้ดำเนินการให้เปีนไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ 
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจลอบได้

๓. หน่วยงานการศึกษาที่รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ต ้องไม ่ม ีบ ัญชีผ ู้ลอบแช่งช ันได้หรือบ ัญชีผ ู้ได ้ร ับด ัดเล ือก ตำแหน ่งบ ุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ค.(๒)ตำแหน่งท่ีจะรับเปล่ียนตำแหน่งรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ที่ชึ้นบัญชีชองหน่วยงานการศึกษา หรือ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง หรือบัญชี 
ชองส่วนราชการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งรอการบรรจุและแต่งตั้ง



- ๒-

๔. ผู้ฃอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง 
ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๔.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าชั้นตํ่าชองตำแหน่งประเภท ลายงาน และระดับ 
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม

๔.๔ไม่อยู่ระหว่างถูกลอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ 
ลอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔.๔ ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ

๔.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 
ลำหรับผู้ชอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ -  ๔.๖ แล้ว ต้องได้รับ 

ความยินยอมให้โอนจากผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งชองส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
ชองผู้นั้นด้วย

๔. หน่วยงานการศึกษาที่รับการแต่งตั้ง ต้องมีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่จะใข้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ตอ้งเปน็ตำแหนง่วา่งที่ม ีอัตรา 
เง ินเด ือน และม ิใช ่เป ็นตำแห น ่งท ี่รอการเล ิกห ร ือย ุบ  หร ือตำแหน ่งท ี่ม ีเง ื่อนไชตามท ี่ 
คณะกรรมการกำหนดเบีาหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด หรือตำแหน่ง 
ท่ีสงวนไว้

๖. ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณีดำเนินการดังนี้
๖ .๑ ให ้ความเห ็นชอบในการน ำตำแห น ่งว ่างท ี่ม ีอ ัตราเง ิน เด ือน มาใช ้ 

ส่าหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย หรือรับโอน
ส่าหรับกรณีการรับโอน เม่ือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง ให้ความเห็นชอบ 

ให้น่าตำแหน่งว่างมาใช้ในการรับโอนแล้ว ให้ผู้ม ีอำนาจตามมาตรา ๔๓ ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบ ียบข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ ชองหน่วยงานการศึกษา 
ท่ีประสงค์จะรับโอน ทำความตกลงกับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุชองส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
ชองผู้,ขอ,โอน พร้อมลอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อ การถูกดำเนินการ 
ท างว ิน ัยห ร ือจรรยาบ รรณ ว ิชาช ีพ  ก ารถ ูก ดำเน ิน ค ด ีห ร ือถ ูก ลงโท ษ ท างอาญ า หรือ 
การถูกดำเน ินคดีล ้มละลายหรือเป ็นบ ุคคลล้มละลายและข้อม ูลอ ื่นๆ ตามแบบที่กำหนด 
และเมื่อได้รับความยินยอมพร้อมข้อมูลดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
ชองผู้ชอโอนแล้วให้นำเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณีพิจารณาต่อไป
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๖.๒ กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ี'วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน

๖.๓ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓ ๘ ค . (๒ )ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า๗ วัน โดยระบุ 
ตำแหน่งว่างที่จะรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน คุณสมบัติของผู้ฃอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย 
และโอน และองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รวมทั้ง 
ข้อความอื่นที่ผู้ฃอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนควรทราบ โดยป ิดประกาศไวใ้นที่เป ิด เผ ย และ 
ประซาสัมพันธ์ทางลื่อต่างๆ ตามความเหมาะลม

๖.๔ ตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความลามารถและความเหมาะลม 
ไม่น้อยกว่า ๕ คน ทำหน้าที่ประเมินความรู้ความลามารถและความเหมาะลมของผู้ฃอเปลี่ยน 
ตำแหน่ง ย้าย หรือโอนที่ย่ืนคำขอไว้ ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด 

๖.๕ พิจารณาการแต่งต้ังให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
๑)ให้พิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามข้อ๖.๔ลำหรับการพิจารณารับโอน 

ให้นำข้อมูลตามข้อ ๖.๑ วรรคลอง มาประกอบการพิจารณาด้วย
๒) กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง การรับย้าย และการรับโอนต่างกลุ่มตำแหน่ง 

ไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับขำนาญการข้ึนไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคล 
และผลงาน ตามหลักเกณฑ ์และว ิธ ีการท ี่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย และการพิจารณารับโอน 
ให้ดำเนินการภายหลังจากการย้ายหรือการเปลี่ยนตำแหน่งและการบรรจุและแต่งตั้งข้าราซการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เสร็จล้ินแล้ว 

๓) การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด ลายงานใด ระดับใด 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้คำนึงถึง 
ความจำเป็นและประโยซน้ที่ทางราซการจะได้รับจากความรู้ ความลามารถ และประสบการณ์ 
ของผู้ฃอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ในหน่วยงานการศึกษานั้นด้วย

๗. การให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง 
ของระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๘. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พ ิจารณ าและม ีมต ิอน ุม ัต ิแล ้ว  
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วดำเนินการตังนี้

๘.๑ กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย เมื่อออกคำสั่งแล้วให้แจ้งหน่วยงาน
สังกัดเดิมทราบ

๘.๒ กรณีการรับโอน เมื่อออกดำสั่งแล้วให้แจ้งส่วนราซการหรือหน่วยงาน



-  <sl -

ท ั้ง น ี้ ใ ห ้ผ ู้ท ี่ไ ด ้ร ับ ค ำ ส ั่ง ร ับ โ อ น ต ้อ ง ร า ย ง า น ต ัว เพ ื่อ ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่

๙. ส่งสำเนาคำสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓ ชุด ไปยัง 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง พร้อมด้วยเอกลารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

๑) บ ัญ ช ีรายล ะเอ ียดอ ัตราก ำล ังตำแห น ่งบ ุคลาก รท างก ารศ ึก ษ าอ ื่น  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในหน่วยงานการศึกษาที่รับการแต่งตั้ง

๒) สำเนาเอกลารหลักฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบคำขอ 
๓) สำเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี 

เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติให้เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย หรือรับโอน
๑๐. ให้ดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย หรือรับโอน ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด กรณีที่ต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการนี้หากกศจ.หรืออ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ 
ให้เลนอ ก.ค.ศ. พิจารณา



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เขียนที่ .......................................

ว ัน ท ี่.............เด ือ น ...................... พ.ศ....................

รูปถ่าย ๑ น้ิว 
ถ่าย11วั1ม'เกิน ๖ เดือน

เร่ือง ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

เรียน (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี)

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ขั้นยศ)................................................................................ อายุ
เก ิดวันท ี.่............... เด ือน .......................พ.ศ...................... เลขประจำตัวประซาซน.....................................
ป้จจุบันเป็นข้าราซการ...............................................................ตำแหน่ง..........................................................
ระดับ/วิทยฐานะ.................................. รับเงินเดือน ระดับ/ขั้น...............................อัตรา/ขั้น.........................
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สำนัก.......................................................... ก รม .........................................
กระทรวง...................................................ตั้งอยู่ที่................................................หมู่ที่.......... ถนน...................
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต................................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...
โทรศัพท์............................. โทรศัพท์เคลื่อนที่............................โทรสาร............................e -m a il ...............

ป้จจุบันอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที.่.................ถนน................................. ตำบล/แขวง...................
อำเภอ/เขต...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์บ้าน 
โทรศัพท์เคลื่อนที.่.......................................... โทรสาร............................e -m a il .............................................

ป ี

บาท

มีความสมัครใจขอเปล่ียนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่ง........................................................ กลุ่ม/สถานศึกษา......................................................................................
สังกัดหน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ..........................................................................................................................

ข ้าพเจ ้าขอเรียนว่า
๑. ข้าพเจ้ามีค ุณสมบัติท ั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ................................. เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ...............

ตำแหน่ง.............................................................. ระดับ/ขั้น.........................................สังกัด.............................................
ส่วนราชการ............................................................. กระทรวง...........................................................................................

๓. วินัย/คดีค'วาม
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา
( ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

/ ๔. เหตุผล...



- ๒-

๔. เหตุผลการขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน

๕. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป)

ท ี่ คุณวุฒิ สาขา/วิซาเอก สถาบันการศึกษา
๑
๒
๓
๔
๕

ฯลฯ
๖. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)

ท ี่ วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ ลังกัด หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕

ฯลฯ
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน

๗. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ประสงค์จะขอย้าย/โอน 
(ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)

๗.๑ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)

๗.๒ ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตำแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี)

๗.๓ ผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

/  ๘. ปิจจุบัน ...
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๘. ปิจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจำตำแหน่ง /ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ........................................บาท
เม่ือได้เปล่ียนตำแหน่ง/ย้าย/โอนมาดำรงตำแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามท่ีกำหนด
สำหรับตำแหน่งน้ัน

๙. เอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ท่ีส่งเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ

o  ๙.๑ 
o  ๙.๒ 
o  ๙.๓

o  ๙.๔

o  ๙.๕ 

o  ๙.๖ 
o  ๙.๗

ดังนี้
สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา 
สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงบีจจุบัน
หนังสือยินยอมให้โอนชองผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งชองส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ี,ให้โอน 
หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ตํ่ากว่าเดิม (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เปีนประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตำ แหน่งท่ีจะขอโอน

๐ ๙ . ๘  สำเนามาตรฐานตำแหน ่งท ี่ผ ู้ฃอเปล ี่ยนตำแหน ่ง/ย ้าย/โอนดำรงตำแหน ่งอย ู่บ ีจจ ุบ ัน  
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานลังกัดเดิม

๐  ๙.๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เซ่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อตัว ซ่ือสกุล 
ใบสำคัณการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)

๐  ๙.๑๐ เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ฃอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
รับย้าย/โอน

๐  ๙.๑๑ กรณีบรรจุเปนข้าราชการในตำแหน่งประเภททัวไป/ในสายงานทีเริมต้นจากระคับ ๑ และ๒ 
ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน 
ประเภทตำแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนไจ้นี้ 
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

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

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

/คำร ับ รอง...
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คำรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(ลงซื่อ)......................................................... ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(..................................................................................)

ตำแหน่ง.......................................................  /ความเห็น...

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า)*

ผู้บังคับบัญชา 
)

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) **

(ลงซื่อ)... 
(.

ตำแหน่ง

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

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

หมายเหตุ * ๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ฃอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ 
ย้าย/โอน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้ 
และความสามารถในการปฏิบ ัติหน้าที่ราชการของผู้ฃอโอนด้วย โดยผู้ร ับรองต้องเป็น 
ผู้บังคับบัญชาไม่ตํ่ากว่าผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า 

** ๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน พร้อมเหตุผล



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓

คำอธิบาย
ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐)

หลักเกณฑ์

๓. หน่วยงานการศึกษาท่ีรับเปล่ียนดำแหน่ง รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 
ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับคัดเสือก ดำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดำแหน่งท่ีจะรับเปล่ียนดำแหน่ง รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 
ท่ีข้ึนบัญชีของหน่วยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง หรือบัญชีของส่วนราชการน้ัน 
แล้วแต่กรณี ซ่ึงรอการบรรจุและแต่งต้ัง

คำอธิบาย
ตำแหน่งที่ฃึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก รอการบรรจุและแต่งตั้ง 

คือ ตำแหน่งแรกบรรจุ ได้แก่ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัต ิงาน/ชำนาญงาน ดังนั้น หน่วยงานการศึกษานั้นๆ ไม่ลามารถรับเปลี่ยนตำแหน่ง 
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน มาดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
หรือระดับชำนาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน

๖.๕ พิจารณาการแต่งต้ังให้เป็นไปตามแนวทาง คังน้ี
๒) กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง การรับย้าย และการรับโอนต่างกลุ่มตำแหน่ง 

ไปแต่งต้ังให้ดำรงดำแหน่งประ๓ทวิซาการ ระดับชำนาญการข้ึนไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคล 
และผลงาน ตามหลักเกณฑ ์และวิธ ีการท ี่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วยและการพิจารณารับโอน  
ให้คำเนินการภายหลังจากการย้ายหรือการเปลี่ยนดำแหน่งและการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ดำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เสร็จส้ินแล้ว



-๒ -

คำคธิใทย
กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง การรับย้าย และการรับโอนต่างกลุ่มตำแหน่ง ไปแต่งตั้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ 
ชำนาญงานขึ้นไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดตามหนังล ือลำน ักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐ ๒ ๐๖ .๔ /ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๔๒ 
ซึ่งกำหนดให้น่าหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังลือสำนักงาน ก.พ .ท ี่ นร๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๔๔๘ และ ท่ี นร๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๔๔๗ มาใช้โดยอนุโลม

การพิจารณารับโอนให้ดำเนินการภายหลังจากการย้ายหรือการเปลี่ยนตำแหน่ง 
และการบรรจุและแต่งตั้งช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เสร็จลิ้นแล้ว หมายถึง ให ้พ ิจารณาการย้ายบ ุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) การพิจารณาย้ายช้าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่ง 
ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลำดับ มาบรรจุและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

๗. การให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง 
ของระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

คำคธิใทย
กรณีที่เงินเดือนสูงกว่าชั้นสูงชองระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้ไต้รับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๓ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๔๙ ซ่ึงกำหนดให้น่าหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังลือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร ๐๔๐๔/ว ๓๔๗ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๔๙ มาใช้โดยอนุโลม


