ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตําแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง
--------------------------------------------ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพั น ธ 2562 มี มติเ ห็น ชอบใหสํา นัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด อา งทอง นํา ตํา แหน ง ข าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่วาง และมีอัตราเงินเดือน
มาใชสําหรับการเปลี่ยนตําแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยายขาราชการ
พลเรื อ นสามั ญ ไปบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง บุ ค ลากรทาการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง
อาศัยอํานาจตามความมาตรา 57 และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ด ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 และที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดอางทอง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 มติที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุมครั้ง ที่ 2/2562 เมื่อวัน ที่ 28 กุมภาพันธ 2562
จึง ประกาศรับ สมัค รเปลี่ ยนตํ าแหน ง ยา ย และโอนข าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ กษา และย า ย
ข า ร าชการพ ลเรื อ น สามั ญ ไ ปบร รจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ าร งตํ าแหน ง บุ ค ลากร ทาง การศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง
1. ในประกาศนี้
“การเปลี่ ย นตํ า แหน ง ” หมายถึ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มิใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน
“การย า ย” หมายถึ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
หรือ ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม
และระดับตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมในหนวยงานการศึกษาที่สังกัดสวนราชการเดียวกัน
“การโอน” หมายถึ ง การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอื่น
ใหดํารงตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนง ที่ไมสูง
กวาเดิม

-22. ตําแหนงที่รับสมัครตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้
- สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ตําแหนง/
ประเภท
ตําแหนง
ที่
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่
1. เจาพนักงานธุรการ/
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
อ6
กลุมอํานวยการ
2. เจาพนักงานธุรการ/
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
อ 30
กลุมบริหารงานบุคคล
3. เจาพนักงานธุรการ/
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
อ 45
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
4. นักจัดการงานทั่วไป/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ4
กลุมอํานวยการ
5. นักวิชาการพัสดุ/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ 18
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ 51
หนวยตรวจสอบภายใน
7 นักทรัพยากรบุคคล/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ 22
กลุมบริหารงานบุคคล
8 นักทรัพยากรบุคคล/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ 24
กลุมบริหารงานบุคคล
9 นักทรัพยากรบุคคล/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ 25
กลุมบริหารงานบุคคล
10 นิติกร/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ 29
กลุมบริหารงานบุคคล
11 นักวิชาการศึกษา/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
อ 44
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ที่
1
2
3

- สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประเภท
ระดับ
ตําแหนง/ สถานศึกษา
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
นักวิชาการเงินและบัญชี/
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
โรงเรียนสตรีอางทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม

ตําแหนง
เลขที่
อ 56
อ 57
อ 59

-33. คุณสมบัติของผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน
3.1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนง
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
3.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง
3.3 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
3.4 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทาง
วินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
สําหรับผูขอโอน นอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 – 3.6 แลว ตองไดรับความ
ยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้นดวย
4. ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร
ผูประสงคขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน ใหสงแบบคําขอฯ พรอมเอกสารประกอบการ
ประเมิน ฯ ถึง กลุมบริ หารงานบุ คคล สํานัก งานศึกษาธิการจัง หวัดอา งทอง เลขที่ 11/1 ถนนเทศบาล 1
ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000 ระหวางวันที่ 1 - 11 เมษายน 2562 (ในวันและเวลา
ราชการ) หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาไมประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงยาย หรือโอน ดังนี้
4.1 สมัครดวยตนเอง ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดอางทอง
เลขที่ 11/1 ถนนเทศบาล 1 ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000
4.2 สมัครทางไปรษณีย (EMS) ใหจา หนาซองถึง กลุ มบริห ารงานบุคคล สํา นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง เลขที่ 11/1 ถนนเทศบาล 1 ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย ตนทางเปนสําคัญ
5. เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน
ผูประสงคขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย และโอน ยื่นคําขอไดเพียงตําแหนงเดียว และเขตพื้น ที่
การศึกษาเดียว โดยกรอกขอความในแบบคําขอใหครบถวน และจัดสงเอกสารหลักฐานพรอมทั้งรับรองสําเนา
เอกสาร ดังนี้
5.1 แบบคําขอฯ (เอกสารแนบทายประกาศ 1)
5.2 เอกสารและหลักฐานตามองคประกอบการประเมินฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบทายประกาศ 2)
หมายเหตุ เอกสารและหลั ก ฐานที่ ใ ช ป ระกอบการขอเปลี่ ย นตํ า แหน ง ย า ย หรื อ โอน
ใหจัดทํา จํานวน 5 ชุด ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 4 ชุด

-46. เกณฑการพิจารณา
6.1 พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และองคประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ลงวัน ที่
16 มีนาคม พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบทายประกาศ 2)
6.2 การเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย และการรับโอน ตางกลุมตําแหนงไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
6.3 การพิจารณารับโอนจะดําเนินการภายหลังจากการยาย หรือการเปลี่ยนตําแหนงและ
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว
กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศนี้ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จะดําเนินการยกเลิกคําสั่งยาย จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายสิทธิพงษ พฤกษอาภรณ)
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง

-5เอกสารแนบทายประกาศ 1

แบบคําขอเปลีย่ นตําแหนง/ยาย/โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2)

รู ปถ่าย 1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เขียนที่..........................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ......................
เรื่อง ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เรียน ศึกษาธิการจังหวัด................................................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)........................................................................อายุ...............ป
เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ..................เลขประจําตัวประชาชน................................................
ปจจุบันเปนขาราชการ...................................................................ตําแหนง..........................................................
ระดับ/วิทยฐานะ..............................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น..................................อัตรา/ขั้น........................บาท
สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สํานัก..........................................................กรม................................................
กระทรวง..............................................ตั้งอยูท่.ี ........................หมู. ..................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท...........................โทรศัพทเคลื่อนที่............................โทรสาร.................e-mail…………..…………………
ปจจุบันอยูบานเลขที่.................หมูท.ี่ ..............ถนน.......................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย. ................โทรศัพทบาน....................
โทรศัพทเคลื่อนที่...............................................โทรสาร............................ e-mail…………..……………..……………
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนง.........................................................ตําแหนงเลขที่ ............................................
กลุม/สถานศึกษา...........................................สังกัดหนวยการศึกษา/สวนราชการ...............................................
ขาพเจาขอเรียนวา
1. ขาพเจามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ..................................เมื่อวันที่...........เดือน..............พ.ศ............
ตําแหนง.........................................................ระดับ/ชั้น..............................สังกัด.................................................
สวนราชการ...................................................................กระทรวง........................................................................
3. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย ( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย ( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย

-64. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่
คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
1 ........................................... ....................................................... .......................................................
2 ........................................... ....................................................... .......................................................
3 ........................................... ....................................................... .......................................................
4 ........................................... ....................................................... .......................................................
5 ........................................... ....................................................... .......................................................
ฯลฯ
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน)
ที่
วัน เดือน ป
ตําแหนง/ระดับ
สังกัด
หมายเหตุ
1 ............................... ............................................. ............................................. ....................................
2 ............................... ............................................. ............................................. ....................................
3 ............................... ............................................. ............................................. ....................................
4 ............................... ............................................. ............................................. ....................................
5 ............................... ............................................. ............................................. ....................................
ฯลฯ
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน
7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และผลงานอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ
ที่เปน ประโยชนตอการปฏิบัติง านในตําแหนง บุค ลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ประสงค
จะขอยาย/โอน (ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (ยอนหลัง 2 ป)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.3 ผลงานอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-78. ปจจุบันขาพเจาไดรบั เงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ.........................บาท
เมื่อไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมที่จะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน
ตามที่กําหนดสําหรับตําแหนงนั้น
9. เอกสารหลั ก ฐานต า งๆ ที่ ส ง เพื่ อ ประกอบการพิ จารณา โดยมี ผู รั บ รองสํ า เนาตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ดังนี้
 9.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษา
 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
ตั้งแตวันที่เริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน
 9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ
หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปที่ใหโอน
 9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ํากวาเดิม (ถามี)
 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอโอน
 9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงที่ผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน
ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี)
 9.10 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน เห็นวาเปนประโยชน
ในการพิจารณารับยาย/โอน
 9.11 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภททัว่ ไป/ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
และ 2 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน
การเปลี่ยนประเภทตําแหนง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/
โอนไวนี้ถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..............................................
(.........................................)
ตําแหนง.............................................

-8คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน
(.................................................)
ตําแหนง...................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)*
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................ผูบังคับบัญชา
(.................................................)
ตําแหนง...................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา(ระดับสวนราชการ)**
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(.................................................)
ตําแหนง...................................................
หมายเหตุ *1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง
ยาย/โอน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ พรอมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู
และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปน
ผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา
**๒. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน หรือเหตุผล
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ผลงานหรือผลการปฏิบตั ิงานทีผ่ านมา

1. ชื่อผลงาน…………………………………………………
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ……………………………………….
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
1……………………………………………………
2……………………………………………………
3……………………………………………………
4……………………………………………………
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
1. ………สัดสวนของผลงาน………….
2………...สัดสวนของผลงาน…………..
3.………...สัดสวนของผลงาน………....
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.การนําไปใชประโยชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................
(..............................)
....../........./......

- 10 จริงทุกประการ

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปน
ลงชื่อ................................
(..............................)
ผูรวมดําเนินการ
…./…./…

ลงชื่อ................................
(..............................)
ผูรวมดําเนินการ
…./…./…

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................
(..............................)
ตําแหนง...................................
…./…./…
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ................................
(..............................)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง.....................
…./…./…

- 11 ผลงานอื่นหรือแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัตงิ าน
ในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน
-------------------------------ของ ....................................................................................................................................................................
เพื่อประกอบการเปลี่ยนตําแหนง / ยาย / โอนไปดํารงตําแหนง .......................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................................................................................................................
เรื่อง .................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ ……………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลที่คาดวาจะไดรับ ……………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(............................................................)
ผูเสนอแนวคิด
............/....................../................
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เอกสารแนบทายประกาศ 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
เรื่อง องคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง
การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
--------------------------------------------ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการคลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่
28 กันยายน 2560 นั้น
เพื่อใหการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรง ใส และตรวจสอบได สามารถคั ดสรรบุค คลที่ มีความรู
ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุม
ครั้ง ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 จึงกําหนดองคประกอบการเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมินและ
คะแนนประเมิ น ในการดํ า เนิ น การเปลี่ ย นตํ า แหน ง การย า ย และการโอนข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาและะการย า ยข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
อนึ่ ง หากมี ผู ป ระสงค คั ด ค า นประกาศฉบั บ นี้ ใ ห ทํ า การคั ด ค า นภายใน 15 วั น
นับแตวันประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายสุดใจ มอญรัต)
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง

- 13 รายละเอียดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน
ในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
( แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561)
...................................................................................
องค ประกอบการประเมิ น ตั ว ชี้ วัด แบบประเมิ น และคะแนนประเมิ นนี้ ใชสํ า หรับ การ
พิ จ ารณาเปลี่ ย นตํ า แหน ง การย า ย และการโอนข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและการย า ย
ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.
(2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง
ก. ในองคประกอบนี้
“การเปลี่ ย นตํ า แหน ง ” หมายถึ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มิใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน
“การย า ย” หมายถึ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
หรือ ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม
และระดับตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมในหนวยงานการศึกษาที่สังกัดสวนราชการเดียวกัน
“การโอน” หมายถึ ง การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอื่น
ใหดํารงตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนง ที่ไมสูง
กวาเดิม
ข.คุณสมบัติ
ผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือ โอน ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ค.องคประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน
พิจารณาจากคุ ณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติง าน การรักษา
ระเบียบวินั ย ความอาวุโ สตามหลักราชการ ระยะเวลาที่ดํา รงตําแหนง เหตุผ ลของผู ประสงคข อเปลี่ย น
ตําแหนง ยาย หรือโอน โดยใหพิจารณาจากผูไ ดคะแนนสูง สุดลงมาตามลําดับ ตามองคประกอบที่กําหนด
เปนคาคะแนน ดังนี้

- 14 ที่
1
2
3
4
5
6

องคประกอบ
คุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถ
ผลงานการปฏิบัติงาน
การรักษาวินัย
ความอาวุโสตามหลักราชการ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานปจจุบัน
เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน
รวม

น้ําหนักคะแนน
45 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
๑๐0 คะแนน

ง.ตัวชี้วัด
1. คุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถ (45 คะแนน)
1.1 คุณวุฒิ (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากคุณวุฒิของผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน ตามมาตรฐานตําแหนง
ที่ ก.ค.ศ. กํา หนด ประเมิ น จากสํ าเนาทะเบี ย นประวัติ ก ารรับ ราชการ และหลั กฐานตามคุ ณ วุฒิ ที่ร ะบุ ไ ว
ในทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ดังนี้
(1) มีคุณวุฒิสูงกวามาตรฐานตําแหนงและตรงตามมาตรฐานตําแหนง ๑๐ คะแนน
(2) มีคุณวุฒิสูงกวามาตรฐานตําแหนงแตไมตรงตามมาตรฐานตําแหนง 8 คะแนน
6 คะแนน
(3) มีคุณวุฒิตรงตามตําแหนง
1.2 ประสบการณ (10 คะแนน)
พิจารณาประสบการณในการทํางานในกลุมตําแหนง * ที่ขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย
หรือโอน นับถึงวันสุดทายของการสมัครเขารับการพิจารณา ประเมินจากสําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ
และหลักฐานตามคุณวุฒิที่ระบุไ วในทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) หรือสําเนา
เอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาคําสั่งมอบหมายงานใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สมัคร ดังนี้
(1) ประสบการณ 10 ป ขึ้นไป
10 คะแนน
(2) มีประสบการณ นอยกวา 10 ป
ปละ 1 คะแนน
0 คะแนน
(3) ไมมีประสบการณ
*กลุมตํา แหนง หมายถึง กลุมตํ าแหน ง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนัง สือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
1.3 การดํารงตําแหนงในปจจุบันกับตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน
(10 คะแนน)
(1) ประเภทตําแหนงตรง ชื่อตําแหนงตรง
10 คะแนน
(2) ประเภทตําแหนงตรง ชื่อตําแหนงไมตรง
8 คะแนน
(3) ประเภทตําแหนงไมตรง ชื่อตําแหนงไมตรง
6 คะแนน

- 15 กรณี ดํ า รงตํ า แหน ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามมาตรา 38 ก.
มาตรา 38 ข. และมาตรา 38 ค. (1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ใหนํ า มาตรฐานการเปรี ย บเที ย บตํ า แหน ง ระหว า งพนั กงานส ว นท อ งถิ่ น และข า ราชการอื่ น
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 มาบังคับใชโดยอนุโลม
1.4 ระดับ/วิทยฐานะ ของตําแหนงปจจุบัน (10 คะแนน)
ประเมินจากสําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ และหลักฐานตามคุณวุฒิที่ระบุไว
ในทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงในระดับอาวุโส หรือชํานาญการพิเศษ หรือ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
10 คะแนน
(2) ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญงาน หรือชํานาญการหรือ
หรือวิทยฐานะชํานาญการ
8 คะแนน
(3) ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการ หรือ ไมมีวิทยฐานะ
6 คะแนน
1.5 ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน (5 คะแนน)
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานของ
หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของในตําแหนงที่สมัคร ระดับสูงสุด ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันสุดทายของการสมัคร
เขารับการพิจารณา ดังนี้
(1) ระดับชาติ (กระทรวง/กรม) ขึ้นไป
5 คะแนน
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4 คะแนน
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3 คะแนน
(4) ระดับอําเภอ
2 คะแนน
(5) ระดับตําบล/เครือขาย
1 คะแนน
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สถานศึกษา
(6) ไมมี
0 คะแนน
2. ผลการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
2.1 การพัฒนาตนเอง ( 5 คะแนน)
พิจารณาจากหนังสือเชิญ และการมอบหมายของหนวยงานใหเขารวมประชุม /
สัมมนา /อบรม /ศึกษาดูงาน ของหนวยงานราชการในเรือ่ งหรือหัวขอที่เกี่ยวกของกับตําแหนงที่สมัคร
ในระดับสูงสุด ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันสุดทายของการสมัครเขารับการพิจารณา ดังนี้
(1) ระดับชาติ (กระทรวง/กรม) ขึ้นไป
5 คะแนน
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4 คะแนน
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3 คะแนน
(4) ระดับอําเภอ
2 คะแนน
(5) ระดับตําบล/เครือขาย/
1 คะแนน
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) ไมมี
0 คะแนน

- 16 2.2 การไดรับยกยอง เชิดชูเกียรติ ( 5 คะแนน)
พิจารณาจากการไดรับเกียรติบัตร หรือหลักฐานที่มีขอความเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคลในระดับสูงสุดจากหนวยงานราชการ นับถึงวันสุดทายของการสมัครเขารับการพิจารณา ดังนี้
(1) ระดับชาติ (กระทรวง/กรม) ขึ้นไป
5 คะแนน
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4 คะแนน
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3 คะแนน
(4) ระดับอําเภอ
2 คะแนน
(5) ระดับตําบล/เครือขาย/ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 คะแนน
(6) ไมมี
0 คะแนน
2.3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติง านที่ผานมา และผลงานอื่นหรือแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึง
ความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
2.3.1 ผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมา (ย อ นหลั ง 2 ป ) ให แ นบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา
(1) ผลงานอยูในระดับดีมาก
5 คะแนน
(2) ผลงานอยูในระดับดี
4 คะแนน
(3) ผลงานอยูในระดับพอใช
3 คะแนน
(4) ไมมีผลงาน
0 คะแนน
2.3.2 ผลงานอื่ น หรื อ แนวคิ ด ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความรู ค วามสามารถพิ เ ศษที่ เ ป น
ประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A 4
ตามแบบที่กําหนด ตามรายละเอียดแนบทายนี้
(1) ผลงานหรือแนวคิดอยูในระดับดีมาก
5 คะแนน
(2) ผลงานหรือแนวคิดอยูในระดับดี
4 คะแนน
(3) ผลงานหรือแนวคิดอยูในระดับพอใช
3 คะแนน
(4) ไมมีผลงาน
0 คะแนน
3. การรักษาวินัย (10 คะแนน)
ประเมินจากสําเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ หรือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
10 คะแนน
(2) เคยถูกลงโทษทางวินัย
0 คะแนน
4. ความอาวุโส (10 คะแนน)
พิจารณาจากอายุราชการ นับแตวันบรรจุ (โดยไมนับรวมอายุราชการทวีคูณ) ความอาวุโส
ของผูขอยายไปดํารงตําแหนงที่จะรับยาย (10 คะแนน)
(1) อาวุโสลําดับที่ 1
10 คะแนน
(2) อาวุโสลําดับที่ 2
8 คะแนน
(3) อาวุโสลําดับที่ 3
6 คะแนน
(4) อาวุโสลําดับที่ 4
4 คะแนน
(5) อาวุโสลําดับที่ 5
2 คะแนน
หมายเหตุ หากมีอายุราชการเทากัน ใหไดคะแนนเทากัน

- 17 5. ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบัน (10 คะแนน)
พิจารณาจากอายุราชการที่ดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบันจนถึงวันสุดทายของการสมัคร
เขารับการพิจารณา ดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงปจจุบันตั้งแต 5 ปขึ้นไปได
10 คะแนน
(2) ดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบันนอยกวา 5 ป
ใหไดปละ
2 คะแนน
(3) ดํารงตําแหนงในหนวยงานปจจุบันนอยกวา 1 ป
1 คะแนน
หมายเหตุ ระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 ป

(5 คะแนน)

6. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชนสําเนาทะเบียน สําเนาทะเบียนสมรส และอื่นๆ ดังนี้

(1) เพื่ออยูรวมคูสมรสตามกฎหมาย
5 คะแนน
(2) เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือบุตร
4 คะแนน
(3) เพื่อกลับภูมิลําเนา
3 คะแนน
(4) เหตุผล อื่นๆ
2 คะแนน
หากพิ จ ารณาตามองค ป ระกอบนี้ แ ล ว มี ค ะแนนเท า กั น ให พิ จ ารณาตามความอาวุ โ ส
จากอายุราชการ นับแตวันบรรจุ (โดยไมนับรวมอายุราชการทวีคูณ) ของผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน
ทั้ง นี้ ผู ขอเปลี่ ยนตํา แหนง ยา ย หรื อโอน ตอ งแนบสํ าเนาเอกสารหลัก ฐานประกอบการ
พิจารณาองคประกอบที่กําหนดทุกรายการ หากองคประกอบขอใดไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
จะไมไดคะแนนในองคประกอบนั้นๆ
จ.แบบประเมิน

ประเมินกําหนด

แบบประเมิน ผูขอเปลี่ยนตํ าแหน ง ยา ย หรื อโอนใหใชแ บบประเมินตามที่ค ณะกรรมการ

ฉ. วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอน
การพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ใหดําเนินการตามวิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอน ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนัง สือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

-----------------------------------

