ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่ม) ที่ว่างตามกรอบอัตรากาลัง
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
...........................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9
สิง หาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ นาตาแหน่ง ว่างข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากร
ทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 2 ต าแหน่ ง เพื่ อ รั บ ย้ ายและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ระดับ ชานาญการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่ม) ที่ว่างตามกรอบอัตราก าลัง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สัง กัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หนังสือ สานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2548 หนั งสือสานั กงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวัน ที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนัง สือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/
ว 17 ลงวันที่ 5 กั นยายน 2556 หนั งสื อสานั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวัน ที่ 28 กั น ยายน
2560 หนั งสือส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิง หาคม 2560 หนั งสื อสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 4010 ลงวั น ที่ 6 กรกฎาคม 2561
และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
จึงประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ (ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ) ที่ ว่ า งตามกรอบอั ต ราก าลั ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน) ตาแหน่งเลขที่ อ 32
๑.๒ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อานวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน) ตาแหน่งเลขที่ อ 50

/๒. คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น
๒.๒ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามมาตรฐานต าแหน่ ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
ตามหนั ง สื อส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2556 (ตามรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศฯ)
2.3 มี คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะได้ รับ แต่ ง ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
2.4 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของตาแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง
2.5 ไม่อ ยู่ระหว่างถู กสอบสวนว่ากระทาผิ ดวินั ย หรือถูก ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ทางวิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ หรื อ ถู ก ด าเนิ น คดี อ าญา เว้ น แต่ ค วามผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ และไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินการคดีล้มละลาย
๓. กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รับ การคั ด เลื อ ก สมั ค รเข้ ารั บ การคั ด เลื อ กโดยยื่ น ใบสมั ค ร
ตามแบบที่กาหนดด้วยตนเอง โดยระบุตาแหน่งที่ต้องการสมัครได้ไม่เกิน 1 ตาแหน่ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 ชุด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 12 - 20
กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
(รายละเอียดตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ)
๔. เอกสำรประกอบกำรสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร/แบบคาขอย้าย ตามแบบแนบท้ายประกาศ
๔.๒ สาเนาสมุดประวัติ หรือสาเนา ก.พ.๗ (ที่เป็นปัจจุบันทุกหน้า) ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการ
4.3 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
4.4 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบในการพิจารณาฯ
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย นาท จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ ารั บ การคั ด เลื อ ก
ภายใน วั น ที่ 2 5 กั น ยายน 2 56 1 ณ ส านั ก งาน ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย น าท และทางเว็ บ ไซ ต์
http://cpeo.cnt.go.th ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศ และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัคร
มีคุณสมบัติต่างไปจากที่กาหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่ อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ (รายละเอียดตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ)

/๖. หลักเกณฑ์...

-3๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จะดาเนินการคัดเลือกโดย
๖.๑ การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
จานวน ๕๕ คะแนน
๖.๒ ผลการปฏิบัติงาน
จานวน ๑๐ คะแนน
๖.๒.๑ ผลงานดีเด่น (จานวน ๕ คะแนน)
๖.๒.๒ การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน (จานวน ๕ คะแนน)
๖.๓ แนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการแต่งตั้ง จานวน ๑๕ คะแนน
๖.๔ การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
จานวน ๒๐ คะแนน
(รายละเอียดตามองค์ประกอบการประเมินฯ แนบท้ายประกาศ)
๗. เกณฑ์กำรตัดสินแต่ละองค์ประกอบตำมข้อ ๖ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘. กำหนดวัน เวลำ และกำรคัดเลือก
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย นาท หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ http://cpeo.cnt.go.th ตามวั น และเวลาที่ ก าหนดไว้
ในแนบท้ายประกาศ (รายละเอียดตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ)
๙. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง ที่ว่าง ณ สานักงานศึกษาธิการ
จัง หวัดชัยนาท และทางเว็บไซต์ http://cpeo.cnt.go.th ในวันและเวลาตามที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศ
(รายละเอียดตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ)
๑๐. กำรแต่งตั้ง
๑๐.๑ จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจานวนตาแหน่งว่างตามประกาศนี้ กรณีผู้ได้รับ
การคัดเลือกรายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติ จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว
และหากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ.
ก าหนด จะไม่ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง หรื อ ยกเลิ ก ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง แล้ ว แต่ ก รณี
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังมิได้
๑๐.๒ การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕61

(นายวินัย ตะปะสา)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งให้ดารตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่ม) ที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(แนบท้ายประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561)
------------------------------

กาหนดวัน เวลา
วันที่ 4 กันยายน 2561
วันที่ 12 - 20 กันยายน 2561
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

การดาเนินการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก

หมายเหตุ
กาหนดวัน และเวลา
ดังกล่าว สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่ม) ที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(แนบท้ายประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561)
ที่

ตาแหน่ง

1 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ระดับชานาญการพิเศษ

2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมาย
เหตุ

ใบสมัครเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่ม)
ที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ข้าพเจ้า ............................................................... ตาแหน่ง .................................................................
ระดับ .................................................. กลุ่ม/สานัก .........................................................................................
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดเมื่อวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .........
อายุ ........ ปี .......... เดือน เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………………….
คุณ วุฒิ (วุฒิ ย่อ) ................. สาขา .................................................... ประสงค์สมัครเพื่อย้ายและแต่ง ตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่ง .....................................................
(ผู้อำนวยกำรกลุ่ม) ตำแหน่งเลขที่ ............. สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รทุ ก ประการ และข้ อ ความ
ที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลบุคคลและผลงาน
เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาคั ดเลื อก พร้อ มสาเนาสมุ ด ประวั ติ หรือ ส าเนา ก.พ. ๗ ที่ ถูก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุบั น
เพื่ อ ประกอบการสมั ค รเข้ ารั บ การคั ด เลือ กแล้ ว และหากตรวจสอบภายหลั ง พบว่ าเป็ น ผู้ ขาดคุ ณ สมบั ติ
ข้าพเจ้าจะไม่ขอรับการแต่งตั้ง และไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น สถานที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ .....................................
(ลงชื่อ)
ผู้สมัคร
(.................................................)
ตาแหน่ง
วันที่

เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้แล้ว ปรากฏว่า
(..........) หลักฐานครบถ้วน
(..........) มีปัญหา คือ
........................................................................................
........................................................................................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า
(..........) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
(..........) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก ..................................
...........................................................................................
...........................................................................................

(ลงชื่อ) ....................................................จนท. รับสมัคร (ลงชื่อ) ...................................................... จนท. ตรวจคุณสมบัติ
(..........................................................)
(..........................................................)
ตาแหน่ง ........................................................................ ตาแหน่ง ...............................................................................
.......... / ........................................... / ..............
.......... / ..................................... / ....................

(สำหรับข้ำรำชกำรสังกัด สพฐ.)

แบบคำขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)

รูปถ่ำย ๑ นิ้ว
ถ่ำยไว้ไม่เกิน
๖ เดือน

เขียนที่ .................................................................
วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ...................
เรื่อง ขอย้ำยไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
เรียน ศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท
ด้วยข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................อำยุ...................ปี
เกิดวันที่..........เดือน....................................พ.ศ....................เลขประจำตัวประชำชน......................................
ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำร............................................................. ตำแหน่ง.........................................................
ระดับ/วิทยฐำนะ....................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น..........................อัตรำ/ขั้น.........................บำท
สังกัด/กลุ่ม/กอง/สำนัก.................................................................................... สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ตั้งอยู่ที่.................. หมู่ที่...............ถนน......................................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................................
โทรสำร............................................e-mail….....................................................................................................
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ที่.................ถนน........................ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้ำน...............
โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................... โทรสำร........................................ e-mail…................................
มีควำมสมัครใจขอย้ำยไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่ง ................................................................................................................... ตำแหน่งเลขที่ .............
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท ดังนี้
ข้ำพเจ้ำขอเรียนว่ำ
๑. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริ่มเข้ำรับรำชกำร เป็นข้ำรำชกำร...........................เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ...........
ตำแหน่ง ...............................................................ระดับ......................................สังกัด......................................
ส่วนรำชกำร..................................................................กระทรวง....................................................................
๓. วินัย/คดีควำม
( ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย ( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีอำญำ
( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีอำญำ
( ) อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีล้มละลำย ( ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีล้มละลำย

/๔. เหตุผล...

-2๔. เหตุผลกำรขอย้ำย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๕. ประวัติกำรศึกษำ (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป)
ที่
๑
๒
๓
๔

คุณวุฒิ

สำขำ/วิชำเอก

สถำบันกำรศึกษำ

๖. ประวัติกำรรับรำชกำร (ระบุเฉพำะที่มีกำรเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงำน)
ที่
๑
๒
๓
๔

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง/ระดับ

สังกัด

หมำยเหตุ

สำหรับตำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ระบุว่ำบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสำรหลักฐำน
7. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ และผลงำนอื่นที่แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่ประสงค์
จะขอย้ำย (ให้แนบเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ)
7.1 ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ (ย้อนหลัง 2 ปี)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.2 ผลงำนที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตำแหน่ง/วิทยฐำนะ (ถ้ำมี)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.3 ผลงำนอื่นที่แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/8. ปัจจุบัน...

-38. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำได้รับเงินประจำตำแหน่ง/ค่ำตอบแทน/วิทยฐำนะ เดือนละ ……………………. บำท
เมื่อได้ย้ำยมำดำรงตำแหน่งใด ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง/ค่ำตอบแทน ตำมที่กำหนด
สำหรับตำแหน่งนั้น
9. เอกสำรหลั ก ฐำนต่ ำ ง ๆ ที่ ส่ ง เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำ โดยมี ผู้ รั บ รองส ำเนำตำมระเบี ย บ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ดังนี้
 ๙.๑ สำเนำปริญญำบัตร หรือเอกสำรหลักฐำนอื่นที่แสดงกำรสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวน ................... ฉบับ
 ๙.๒ สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
จำนวน ................... ฉบับ
 ๙.๓ สำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ. ๗) ที่มรี ำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่เริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน
จำนวน ................... ฉบับ
 ๙.4 สำเนำเอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำน
จำนวน ................... ฉบับ
 ๙.5 สำเนำเอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ที่ผู้ขอย้ำยเห็นว่ำเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำรับย้ำย
จำนวน ................... ฉบับ
 ๙.6 สำเนำเอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสำคัญกำรสมรส เป็นต้น (ถ้ำมี)
จำนวน ................... ฉบับ
 ๙.9 กรณีบรรจุเป็นข้ำรำชกำรในตำแหน่งประเภททั่วไป/ในสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ ๑
และ ๒ ต่อมำได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชำกำร ให้ส่งเอกสำรหลักฐำน
กำรเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง
จำนวน ................... ฉบับ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อ ควำมและเอกสำรหลัก ฐำนตำมที่ระบุและยื่ นขอย้ำยไว้นี้ ถูกต้องตรงตำม
ควำมเป็นจริงทุกประกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) ...........................................................
(...............................................................)
ตำแหน่ง.......................................................................

-4คำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงและมีควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
(..........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................................
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่ำ)*
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้บังคับบัญชำ
(...........................................................)
ตำแหน่ง.....................................................................................
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ (ระดับส่วนรำชกำร)**
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

.................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง.....................................................................................
หมำยเหตุ

* ๑. ให้รับรองว่ำ ข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนตำมที่ผู้ขอย้ำยระบุและยื่นขอย้ำย
ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชำ
ไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำรกอง/สำนัก หรือเทียบเท่ำ
** ๒. ให้ระบุควำมเห็นว่ำ ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ย้ำย พร้อมเหตุผล

แบบเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการแต่งตั้ง
(แนบท้ายประกาศสานกกาานศกกาาิกการักาวักชักยนาท ลาักนที่ 4 กกนยายน พ.ศ. 2561)
-------------------------ผู้เสนอแนวความคิด .............................................................................................................................
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง....................................................ตาแหน่งเลขที…่ …………………
กลุ่ม ................................................................ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เรื่อง .......................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล :
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ :
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลาัื่อ) ..................................................................
(.................................................................)
ผู้เสนอแนัคกช
ักน/เชือน/ปี ............................................................
(คัามยาัไม่เกกน 3 วน้ากระชาา เอ 4)

