ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-----------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบและอนุมัติตาแหน่งว่างเพี่อใช้สาหรับรับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28
กั น ยายน 2560 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2560
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2556 หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิง หาคม 2552 ประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จั ง หวั ดอุ ทั ยธานี ประกาศ ณ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2563 จึ ง ประกาศรั บสมั ครคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อ ย้ าย
และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับย้าย/โอน
1.1 สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง
เลขที่

1 อ 43
ที่

ตาแหน่ง
เลขที่

1 อ 28
2 อ 44

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ตาแหน่ง
ประเภท

ระดับตาแหน่ง

กลุ่ม

จานวน

หมาย
เหตุ

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 อัตรา
1.2 สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 จานวน 2 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่ง
ประเภท

ทั่วไป
ทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน

กลุ่ม
บริหารงานบุคคล
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

จานวน

หมาย
เหตุ

1 อัตรา
1 อัตรา

2. คุณสมบัติ…
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2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้ ข อย้ า ย/โอน ตามหนั งสื อ ส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
ตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.1.2 ได้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต่ ากว่ า ขั้ น ต่ าของต าแหน่ ง ประเภท สายงาน
และระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
2.1.3pไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
2.1.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.5 ไม่ อยู่ ระหว่ างถู กด าเนิ นคดี ทางอาญา เว้ นแต่ ความผิ ดที่ ได้ กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
สาหรับผู้ ขอโอนนอกจากต้ องมี คุณ สมบั ติ ตามข้ อ 2.1.1 – 2.1.6 แล้ ว ต้องได้รั บ
ความยินยอมให้โอนจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย
2.2 ผู้ขอโอน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
ตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2.2 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งจากผลการสอบแข่งขันในประเภทตาแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตาแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการ
สอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ.กาหนด และ
ต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทตาแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตาแหน่งปัจจุบันก่อนโอน
2.2.3 ได้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต่ ากว่ า ขั้ น ต่ าของต าแหน่ ง ประเภท สายงาน
และระดับตาแหน่งที่จะรับโอน
2.2.4pไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้ อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
2.2.5 ไม่เคยกระท าผิ ดวินั ยหรือจรรยาบรรณวิชาชี พ หรื อไม่ อยู่ ระหว่าง
ถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2.6 ไม่ เคยถู กพิ พากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่ อยู่ ระหว่างถูกด าเนิ น
คดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.7 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
ผู้ ข อโอนต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมให้ โ อนจากผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้น
3. ระยะเวลายื่นแบบคาร้องขอย้าย/โอน
ผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ย/โอน ให้ ยื่ น แบบค าร้ อ งขอโอนตามแบบที่ ก าหนด ตั้ ง แต่ วั น ที่
3 - 11 สิงหาคม 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ
และทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันรับสมัคร
4. เอกสาร…
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4. เอกสารประกอบการคัดเลือก มีดังนี้
4.1 แบบคาร้องขอย้าย โอน ตามแบบที่กาหนด
4.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสาเร็จการศึกษา
4.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4.4 สาเนาทะเบี ยนประวั ติข้ าราชการ (ก.พ. 7) ที่ มี รายละเอียดครบถ้วนสมบู รณ์
ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงนามรับรองความถูกต้อง
4.54หนั งสื อ ยิ น ยอมให้ โอนของผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ ง ของส่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน (กรณีขอโอนตาม ว 29/2560)
4.6 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ากว่าเดิม (ถ้ามี)
4.7 ส าหรั บ ผู้ ข อโอนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 29 และ ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้เสนอเอกสารวิสัยทัศน์และการนาเสนอ
แนวทาง การนาวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร THySarabunoITy9 ขนาด 16 พอยท์ ใช้
กระดาษ Au4 ความยาว 2 – 4 หน้ ากระดาษ และความยาวไม่เกิน 2 หน้ ากระดาษ ไม่รวมเอกสารประกอบ
ตามลาดับ โดยให้ส่งพร้อมกับคาร้องขอโอน
4.8 เอกสารที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงานหรือผลการพัฒนางานฯ
4.8.1 ส าหรับ ผู้ยื่ นค าร้ องขอย้ ายตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การตามหนั ง สื อ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงานหรือผลการพัฒนางานที่ประสบผลสาเร็จหรือภาคภู มิใจ และสนองนโยบายของรัฐบาล
นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 เรื่อง
โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ ของเนื้อหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสนองนโยบาย (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
ให้ พิ มพ์ ตั วอั ก ษร THySarabunoITy9 ขนาด 16 พอยท์ ใช้ กระดาษ A 4 ความยาว 2 – 4 หน้ ากระดาษ
ไม่รวมเอกสารประกอบ โดยให้ส่งพร้อมกับคาร้องขอย้าย)
4.8.2 ส าหรั บผู้ ยื่ นค าร้องขอโอนตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการตามหนั ง สื อ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้ยื่น เอกสารหลักฐานที่แสดงผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงานหรือผลการพัฒนางานที่ประสบผลสาเร็จหรือภาคภู มิใจ และสนองนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ระบุด้วยว่า
เมื่อได้โอนแล้วจะมาพัฒนางานอย่างไร จานวน 1 เรื่อง โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การสนองนโยบาย (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ให้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun IT 9 ขนาด 16 พอยต์ ใช้กระดาษ A 4
ความยาว 2 – 4 หน้ากระดาษ ไม่รวมเอกสารประกอบ โดยให้ส่งพร้อมกับคาร้องขอโอน) จานวน 5 ชุด
4.8.3 ส าหรั บผู้ ยื่ นค าร้องขอโอนตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการตามหนั ง สื อ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้ยื่น เอกสารหลักฐานที่แสดงผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงานหรือผลการพัฒนางานที่ประสบผลสาเร็จ หรือภาคภูมิใจของส่วนราชการที่สังกัดโดยให้ระบุ
ด้วยว่าเมื่ อได้โอนแล้ วจะมาพั ฒ นางานอย่ างไร จานวน 1 เรื่อง โดยพิ จารณาจากความสมบูรณ์ ของเนื้อหา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสนองนโยบาย (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ให้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun IT 9 ขนาด 16 พอยท์
ใช้กระดาษ A 4 ความยาว 2 – 4 หน้ากระดาษ ไม่รวมเอกสารประกอบ โดยให้ส่งพร้อมกับคาร้องขอโอน) จานวน 5 ชุด
4.9 ส าหรั บ ผู้ ข อโอนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้ยื่นเอกสารการบรรจุและแต่งตั้ ง พร้อมข้อกฎหมาย
และระเบีย บที่ เกี่ย วข้อ งกับ การสอบบรรจุ ดัง กล่าวทั้ ง หมด โดยให้ ผู้ บัง คั บ บัญ ชาตามล าดับ ชั้ นเหนื อ ขึ้น ไป
เป็นผู้รับรองในเอกสารดังกล่าวด้วย
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4.10 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอโอน
4.11 ส าเนามาตรฐานต าแหน่ ง ที่ ผู้ ข อย้ า ย/โอน ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ปั จ จุ บั น
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม
4.12 ส าเนาเอกสารหลั กฐานอื่นที่ เกี่ ยวข้อง เช่น หนั งสื อสาคั ญ การเปลี่ยนชื่อตั ว
ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
4.13 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผู้ขอโอนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับย้าย/โอน
4.14 กรณี บ รรจุ เป็ น ข้ าราชการในต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป/ในสายงานที่ เริ่ม ต้ น
จากระดับ 1 และ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตาแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง
4.15 กรณีขอย้าย/โอนมาบรรจุและแต่งตั้ง ระดับชานาญการขึ้นไป ในสายงานที่ขอ
ย้าย/โอนและไม่ตรงกับสายงานที่ตนดารงตาแหน่ง ซึ่งไม่จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02 06 .5/ว 14 ลงวั น ที่ 2 7 สิ ง หาคม 2 5 5 2 ให้ ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งฯ จั ด ท าเอก สาร
แบบคาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ในสายงานที่จะแต่งตั้ง โดยรับ รองว่าตน
เคยปฏิ บั ติ ง าน ในสายงานที่ ข อย้ า ย/โอน ฯ โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในขณ ะนั้ น เป็ น ผู้ ล งน ามรั บ รอ ง
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น คาสั่ง ประกาศ เนื้องานหรือผลงานในตาแหน่งที่ขอโอนดังกล่าว ฯ
ทั้ ง นี้ เอกสารทั้ งหมดให้ จั ด ท าเป็ น เอกสารฉบั บ จริ ง (ไม่ ต้ อ งเข้ า เล่ ม ) จ านวน 1 ชุ ด
และจัดทาเป็นสาเนาเอกสารดังกล่าว โดยให้ผู้ยื่นคาร้อ งฯ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมวัน เดือนและปี
ที่ยื่นเอกสาร อีกจานวน 5 ชุด หากผู้ยื่นคาร้องฯ ผู้ใดไม่จัดเตรียมเอกสารดังกล่าว ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ภายในวันปิดรับสมัคร สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเท่าที่มีอยู่ และผู้ยื่นคาร้องดังกล่าวไม่สามารถเรียกร้อง
สิทธิ์ใด ๆ จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
5. เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามลาดับ ดังนี้
5.1 พิ จ ารณารั บ ย้ ายตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวั น ที่
28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาและการย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
5.2 หากมีตาแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายฯ ตามข้อ 1 ให้ พิจารณารับโอน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
5.3 หากมี ตาแหน่ งว่างที่ เหลือ จากการพิ จารณารับ โอนฯ ตามข้ อ 2 ให้ พิ จารณารั บโอน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

6. องค์ประกอบ…

