( ร่าง )
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
……………………………………………….
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 53 แห่ ง พระราชบัญญัติร ะเบียบข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.5/ว7
ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแ หน่ งบุ คล ากร ทา งก าร ศึ ก ษ าอื่ น ตา มมา ตร า 38 ค( 2) ก าห นดใ ห้ ใ ช้ ห ลั ก เกณ ฑ์ แ ละ วิ ธี กา ร
ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2535 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และ ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕60
ลงวันที่ 3 เมษายน ๒๕60 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28
กันยายน 2560 ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง การกาหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และ
คะแนนประเมิน การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ การโอนพนักงานส่ว นท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอ่างทอง และมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562จึงรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
1 นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ตาแหน่งเลขที่
อ 56

ประเภทตาแหน่ง
ระดับ
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ

-2๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ ผู้ขอเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย หรือโอน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา๓๐แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง ตามมาตรฐาน
ตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๑.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของตาแหน่งประเภท สายงาน และระดับตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง
๒.๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
๒.๑.๔ ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่า กระทาความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๑.๕ ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ๒.๑.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
๒.๑.๗ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ของส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงานต้น สังกัดของผู้นั้นด้วย (กรณีย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอน)
๒.๒ ผู้ขอโอน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ต้องมีคุณสมบัติสมบัติ ดังนี้
๒.๒.๑ มีคุณสมบั ติทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๒.๒ ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากผล
การสอบแข่ ง ขั น ในประเภทต าแหน่ ง เดี ย วกั น หรื อ เที ย บเท่ า กั บ ต าแหน่ ง ที่ จ ะขอโอนโดยเป็ น การสอบแข่ ง ขั น ที่
เที ย บเคี ย งหรื อ ได้ ม าตรฐานเดีย วกั บ หลั กเกณฑ์วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้อ งเป็ น
ผลการสอบแข่งขันในประเภทตาแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตาแหน่งปัจจุบันก่อนโอน
๒.๒.๓ ได้รั บเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของตาแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ตาแหน่ง
ที่รับโอน
๒.๒.๔ ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ หรื อ เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา
อย่างเข้ม
๒.๒.๕ ไม่เคยกระทาผิ ดวินัย หรือจรรยาบรรณวิ ช าชีพ หรื อไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ า
กระทา ความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๒.๖ ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูก ดาเนินคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๒.๗ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
๒.๒.๘ ต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้นั้นด้วย

-33. การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ ผู้ ป ระสงค์ ที่จ ะสมัครเข้ารับการคัดเลื อกบุคคลเพื่อการเปลี่ ยนตาแหน่ง ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่ว นท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ยื่นแบบคาขอฯ
ตามแบบที่กาหนด พร้ อมเอกสารประกอบการพิ จารณา จานวน 5 ชุด ด้ว ยตนเอง ได้ที่กลุ่ มบริห ารงานบุคคล
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 5 ระหว่า งวัน ที่ 9 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ
หากพ้นกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้
๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย
๔.๑ แบบคาขอเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
๓๘ ค. (๒) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
๔.๒ แบบคาขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
๔.๓ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน
และ คะแนนประเมิน
๔.๔ แบบคาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (กรณี
ประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ และไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม ตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒) เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อม
ทั้ง ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ไว้ด้วย
หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดให้จัดทาเป็นฉบับเดียวกัน โดยให้จัดทาเป็นต้นฉบับ จานวน ๑ ชุด และสาเนา
จานวน 4 ชุด
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยจะประกาศทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
http://www.secondary5.go.th
6. วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน
6.1 พิจารณาจากคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๕ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
6.๒ กรณีการเปลี่ยนตาแหน่ง การรับย้าย และการรับโอนต่างกลุ่ม ต าแหน่ ง ไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด

-46.๓ การพิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ สั งกัดส่ ว นราชการอื่น ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จะดาเนินการภายหลังจาก
พิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พิจารณา
เปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลาดับเสร็จสิ้นแล้ว
6.๔การพิ จ ารณารั บ โอนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน
ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จะดาเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และ
การโอนตามมาตรา ๕๗ และการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เสร็จสิ้นแล้ว
7. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซด์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 http://www.secondary5.go.th
8. การแต่งตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะดาเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
ประกาศผลการคัดเลือก
9. การยกเลิกคาสั่งแต่งตั้ง
กรณีตรวจสอบพบว่าภายหลังว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งไปแล้วเป็นผู้ขาดคุณสมบั ติ
ตามประกาศรับสมัครนี้ หรือในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกแจ้งข้อมูลในใบสมัครและเอกสารที่เป็นเท็จผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม จะพิจารณายกเลิกคาสั่งและดาเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี ซึ่งผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ
มิได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายธวัช แซ่ฮ่า)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
แบบคาขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

รูปถ่าย 1นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เขียนที่..................................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ..............................
เรื่อง ขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)....................................................................อ.ายุ........................ปี
เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ....................เลขประจาตัวประชาชน....................................................
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ.................................................................ตาแหน่ง..............................................................
ระดับ/วิทยฐานะ..............................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น................................อัตรา/ขั้น...............................บาท
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สานัก............................................................กรม..................................................
กระทรวง...................................................ตั้งอยู่ที่.........................หมู่......................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์...........................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................โทรสาร..................e-mail…………..………………..
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...............ถนน.............................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์บ้ าน...................
โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................................โทรสาร................................. e-mail…………..……………..……………
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตาแหน่ง.............................................................กลุ่ม/สถานศึกษา............................................................................
สังกัดหน่วยการศึกษา/ส่วนราชการ..........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ................................เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ............
ตาแหน่ง.............................................................ระดับ/ชั้น...............................สังกัด................................................
ส่วนราชการ.................................................................กระทรวง................................................................................
3. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย

4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. ประวัติการศึกษา(ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่
คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
1 ........................................... ....................................................... .......................................................
2 ........................................... ....................................................... .......................................................
3 ........................................... ....................................................... .......................................................
4 ........................................... ....................................................... .......................................................
5 ........................................... ....................................................... .......................................................
ฯลฯ
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตาแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)
ที่
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง/ระดับ
สังกัด
หมายเหตุ
1 ............................... ............................................. ............................................. ................................
2 ............................... ............................................. ............................................. ................................
3 ............................... ............................................. ............................................. ................................
4 ............................... ............................................. ............................................. ............ ...................
5 ............................... ............................................. ............................................. ................................
ฯลฯ
.....................
สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน
7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ประสงค์จะขอย้าย/
โอน (ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 2 ปี)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ................
7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตาแหน่ง/วิทยฐานะ(ถ้ามี)
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................................................
7.3 ผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

8. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจาตาแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ...............................บาท
เมื่อได้เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอนมาดารงตาแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจาตาแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามที่
กาหนดสาหรับตาแหน่งนั้น
9. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสาเนาตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้
 9.1 สาเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสาเร็จการศึกษา
 9.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 9.3 สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน
 9.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
 9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ากว่าเดิม (ถ้ามี)
 9.6 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
 9.7 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอโอน
 9.8 สาเนามาตรฐานตาแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอนดารงตาแหน่งอยู่ปัจจุบัน
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม
 9.9 สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสาคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
 9.10 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับ
ย้าย/โอน
 9.11 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตาแหน่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
และ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตาแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอนไว้นี้
ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..............................................
(.........................................)
ตาแหน่ง.............................................

คารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(.................................................)
ตาแหน่ง...................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สานัก หรือเทียบเท่า)*
..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... .....
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชา
(.................................................)
ตาแหน่ง...................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา(ระดับส่วนราชการ)**
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง...................................................
หมายเหตุ

*1. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง
ย้าย/โอน ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็น
ผู้บังคับบัญชาไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง/สานัก หรือเทียบเท่า
**๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน หรือเหตุผล

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
แบบคาขอโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

รูปถ่าย 1นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เขียนที่ .................................................................
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................
เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................................................อายุ...................ปี
เกิดวันที่..........เดือน....................................พ.ศ....................เลขประจาตัวประชาชน.............................................
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น .............................................ตาแหน่ง..............................................
ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ....................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น.......................อัตรา/ขั้น.........................บาท
สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/สานัก.........................................................................กรม.......................................
กระทรวง............................................................. ตั้งอยู่ที่.....................หมู่ที่..............ถนน.........................................
ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์..............................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................โทรสาร..........................e-mail….......................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.................ถนน........................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้าน.......................
โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................... โทรสาร........................................ e-mail….........................................
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตาแหน่ง....................................................... กลุ่ม........................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ...........................เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ...................
ตาแหน่ง ...............................................................ระดับ /ชั้น......................................สังกัด........................................
ส่วนราชการ..................................................................กระทรวง...............................................................................
๓. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย ( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย

๔. เหตุผลการขอโอน
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๕. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป)
ที่
คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
๑
๒
๓
๔
ที่
๑
๒
๓
๔

๖. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตาแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง/ระดับ
สังกัด
หมายเหตุ

สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการให้ระบบว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน
๗. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ประสงค์จะขอโอน (ให้
แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
๗.๑ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๗.๒ ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตาแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๗.๓ ผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๘. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจาตาแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ .........................บาท
เมื่อได้โอนมาดารงตาแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจาตาแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามที่กาหนดสาหรับตาแหน่ง
นั้น
๙. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสาเนาตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้
 ๙.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสาเร็จการศึกษา
 ๙.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 ๙.๓ สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ที่มี่รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ เริ่ม
รับราชการจนถึงปัจจุบัน
 ๙.๔ หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัด
เดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
 ๙.๕ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ากว่าเดิม (ถ้ามี)
 ๙.๖ สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
 ๙.๗ สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งที่จะขอโอน
 ๙.๘ สาเนามาตรฐานตาแหน่งที่ผู้ขอโอนตาแหน่งอยู่ปัจจุบันในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม
 ๙.๙ สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสาคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
 ๙.๑๐ เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ขอโอนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับโอน
 ๙.๑๑ กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตาแหน่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ๒
ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตาแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอนไว้นี้ถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .........................................
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................
คารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................... ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/สานัก หรือเทียบเท่า)*
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .........................................ผู้บังคับบัญชา
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ)**
....................................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .........................................
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................

หมายเหตุ
* ๑. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/
โอน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง/สานัก หรือ
เทียบเท่า
** ๒. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอน พร้อมเหตุผล
(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
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คาชี้แจงการขอนาระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานอื่น
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งที่ขอประเมิน
ชื่อผู้ขอประเมิน..................................................ตาแหน่ง.........................................................ตาแหน่งเลขที่..................
สังกัด กลุ่ม..................................................................สานัก............................................................................................
มีวุฒิ.........................................วิชาเอก.............................................ตั้งแต่วันที่...............................................................
ตาแหน่งที่ขอประเมิน..........................................................................................ตาแหน่งเลขที่.......................................
สังกัด กลุ่ม..........................................................สานัก...................................................................................................
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่วันที่...................................................................
ถึงวันที่ ............................................................................รวมระยะเวลา..................ปี...................เดือน...................วัน
ยังขาดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลอีก.......................................ปี ..................เดือน...............วัน
ตาแหน่ง/ระยะเวลา/
ตาแหน่ง/ลักษณะงานของตาแหน่งที่ขอประเมิน
ลักษณะงานของตาแหน่งที่ขอนับเกื้อกูล
ตาแหน่ง.....................................................................
๑. ตาแหน่ง................................................................
ตาแหน่งเลขที่ ............................................................
สังกัด.........................................................................
สังกัดกลุ่ม
ตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่............................
...........................................................................
รวมเวลา.................ปี...................เดือน..................วัน
สานัก...................................................................
(ตามคาสั่ง.........ที่........../............ลงวันที่....................)
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
ฯลฯ
๕.
๒. ตาแหน่ง................................................................
๖.
สังกัด.........................................................................
ฯลฯ
ตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่............................
รวมเวลา.................ปี...................เดือน..................วัน
(ตามคาสั่ง.........ที่........../............ลงวันที่....................)
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
ฯลฯ
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
(ลงชื่อ).................................................ผูส้ มัครฯ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้บังคับบัญชา
(.................................................)
(..................................................)
วันที่................/.................../..................
วันที่................/.................../..................
หมายเหตุ ให้แนบสาเนาคาสั่งมอบหมายงานหรือหนังสือรับรองการมอบหมายงานที่อ้างด้วย

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2562
ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ดาเนินการคัดเลือก

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2562
…………………………………………………

หมายเหตุ

:

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

