
                                                                                                                                               
 
 
ที ่ ศธ  04139/400                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

    29   มกรำคม   2564    

เรื่อง    กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งบุคลำกร 
          ทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38 ค (1)  ศึกษำนิเทศก์ (ย้ำยกรณีปกติ)    

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1.  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2   
     ลงวันที่  25  มกรำคม  2564  จ ำนวน    1    ชุด 
 2.  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2   
                          ลงวันที่  29  มกรำคม  2564  จ ำนวน    1    ชุด 
      (ส่งทำง  www2.osea2.go.th)   

           ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  มีต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38 ค. (1)  ศึกษำนิเทศก์  จ ำนวน   
6  อัตรำ  และมีควำมประสงค์จะรับย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งเพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงดังกล่ำว 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  จึงขอให้ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบ
โดยทั่วกัน  หำกมีผู้ประสงค์ขอย้ำยให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมประกำศ  ส่งถึง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2   ในระหว่ำงวันที่  1 – 15  กุมภำพันธ์  2564  
หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่ประสงค์จะย้ำยแต่อย่ำงใด   

           จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

   ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                                                                         
                           (นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์) 
                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2   

 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร.  045 – 691608 
โทรสำร  045 - 691532 
 
 

   VISION : SSK  ED2  “ STUDENT  FIRST   คุณภำพนักเรียนคือเป้ำหมำยสูงสุด” 
 



 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
เรื่อง  รำยละเอียดองค์ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                               
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (1) ศึกษำนิเทศก์ (ย้ำยกรณีปกติ)                                    

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
......................................................... 

 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่  5 กรกฎำคม 2549 เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ก. (1) (2) มำตรำ 38 ข. (1) (2) (3) (7) และมำตรำ 38 ค. (1) (2)      
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้
กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (1) 
ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล หลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็น
ส ำคัญ จึงก ำหนดรำยละเอียดองค์ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (1) ศึกษำนิเทศก์ (ย้ำยกรณีปกติ) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ คุณวุฒิหรือวิชำเอก            25  คะแนน 
 ด้ำนที่ 2 ผลกำรปฏิบัติงำน       25  คะแนน 
 ด้ำนที่ 3 กำรรักษำวินัย และจรรยำบรรณ              10  คะแนน 
 ด้ำนที่ 4 ควำมอำวุโสตำมหลักรำชกำร      10  คะแนน 
 ด้ำนที่ 5 ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบัน 10 คะแนน 
 ด้ำนที่ 6 สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบัน    10 คะแนน 
 ด้ำนที่ 7 เหตุผลกำรขอย้ำย        10 คะแนน 
         รวม               100  คะแนน 

 ส ำหรับกำรประเมินและกำรให้คะแนนตำมองค์ประกอบต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นให้เป็นไปตำม
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  25 มกรำคม พ.ศ. 2564 

           
(นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 
 
 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (1) ศึกษานิเทศก์ (ย้ายกรณีปกติ)                                    

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  ลงวันที่  25 มกรำคม 2564) 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1. ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  คุณวุฒิ  
หรือวิชาเอก  
    1.1 ความรู้ 
           (1) ปริญญำเอกทำงกำรศึกษำ   
           (2) ปริญญำเอกด้ำนอ่ืน ๆ         
           (3) ปริญญำโททำงกำรศึกษำ        
           (4) ปริญญำโทด้ำนอ่ืน ๆ            
           (5) ปริญญำตรี             
            

(25) 
 

(5) 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 
พิจารณาจาก 
(1) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่ได้รับ ซึ่งเป็น
คุณวุฒิกำรศึกษำที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่ระบุใน 
ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16  และลงลำยมือชื่อ
รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  
(2) ปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
โดยผู้ขอย้ำยเป็นผู้รับรองส ำเนำ 
 

1.2 ความสามารถ  
       1.2.1 การพัฒนาตนเอง  
                ผ่ำนกำรฝึกอบรม /ประชุม/ สัมมนำ /
ศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่                          
        (1) จ ำนวน 5 ครั้งข้ึนไป               
        (2) จ ำนวน 4 ครั้ง             
        (3) จ ำนวน 3 ครั้ง                
        (4) จ ำนวน 2 ครั้ง               
        (5) จ ำนวน 1 ครั้ง  
 

(10) 
(5) 

 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
พิจารณาจาก 
- เกียรติบัตร วุฒิบัตร หนังสือรำชกำรจำก
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ำยของ
กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย) โดยผู้ขอย้ำยรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
 

           1.2.2 การเป็นวิทยากร/คณะท างาน/
คณะกรรมการ  
         (1) ระดับชำติขึ้นไป                    
         (2) ระดับภำค/เขตตรวจรำชกำร          
         (3) ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
         (4) ระดับอ ำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยำเขต/
ศูนย์เครือข่ำย/กลุ่มสถำนศึกษำ สังกัด สศศ.                     
        (5) ระดับต ำบล/โรงเรียน 
 

(5) 
 

5 
4 
3 
2 

 

1 

พิจารณาจาก 
(1) เกียรติบัตร เอกสำรหลักฐำน              
ทำงรำชกำร ให้พิจำรณำจำกหน่วยงำนจัด     
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ                 
(2) เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำ ทั้งนี้ มีระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 
3 ปี นับถึงวันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้อง   
ขอย้ำย 
 

   1.3 ประสบการณ์  
         (1) หัวหน้ำกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำย/ผอ.กลุ่ม 
         (2) หัวหน้ำงำน 
         (3) ต่ ำกว่ำหัวหน้ำงำน 

(5) 
5 
4 
3 

 

พิจารณาจาก  
ค ำสั่งมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำร 
 
 

  /1.4 คุณวุฒิ... 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

  1.4 คุณวุฒิ หรือวิชาเอก 
        (1) ตรงตำมวิชำเอกท่ีหน่วยงำน              
กำรศึกษำต้องกำร 
        (2) ไม่ตรงตำมวิชำเอกที่หน่วยงำน              
กำรศึกษำต้องกำร 
 

(5) 
5 
 

3 
 

พิจารณาจาก 
1. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่ได้รับ ซึ่งเป็น
คุณวุฒิกำรศึกษำที่ ก.ค.ศ.รับรอง                  
ที่ระบุใน ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16                  
และลงลำยมือชื่อรับรอง โดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ  
2. ปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ/
ใบระเบียนผลกำรเรียนโดยผู้ขอย้ำยเป็น              
ผู้รับรองส ำเนำ 
3. กรณีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำไม่ระบุ
วิชำเอกให้ 5 คะแนน  

2. ผลการปฏิบัติงาน    
    2.1 รางวัลที่ตนเองได้รับ  
           (1) ระดับชำติขึ้นไป 
           (2) ระดับภำค/เขตตรวจรำชกำร/                                                  
           (3) ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           (4) ระดับอ ำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยำเขต 
/ศูนย์เครือข่ำย/กลุ่มสถำนศึกษำ สังกัด สศศ. 
           (5) ระดับต ำบล/โรงเรียน 
 

(25) 
(10) 
10 
8 
6 
4 
 

2 
 

 
พิจารณาจาก 
(1) โล่รำงวัล เกียรติบัตร หรือเอกสำร
หลักฐำนทำงรำชกำรที่มอบให้ จำกกำร
ประกวดหรือแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องกับกำร             
จัดกำรศึกษำ  
(2) เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำ มีระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
นับถึงวันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอย้ำย 

   2.2 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาใน
การนิเทศการเรียนการสอน/ด้านการศึกษา  
            (1) จ ำนวน 5 เรื่อง ขึ้นไป 
            (2) จ ำนวน 4 เรื่อง  
            (3) จ ำนวน 3 เรื่อง 
            (4) จ ำนวน 2 เรื่อง 
            (5) จ ำนวน 1 เรื่อง 

(10) 
 

10 
8 
6 
4 
2 

พิจารณาจาก 
-เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 
เช่น เป็นรูปเล่ม หรือบทคัดย่อ หรือชุด        
หรือชิ้น ทั้งนี้ มีระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 5 
ปี นับถึงวันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอย้ำย 
 

2.3 ผลการเลื่อนเงินเดือน  
           ( 1) ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน                  
ระดับดีเด่น 4 ครั้งขึ้นไป  
           (2) ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน                   
ระดับดีเด่น 3 ครั้ง 
          (3) ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน                      
ระดับดีเด่น 2 ครั้ง  
         (4) ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน                    
ระดับดีเด่น 1 ครั้ง 
        (5) ไม่เคยได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน               
ระดับดีเด่น 

(5) 
5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

พิจารณาจาก 
(1) ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และลงลำยมือ
ชื่อรับรอง โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ                
จำกต้นสังกัดของผู้ขอย้ำยรับรองส ำเนำ    
ทุกฉบับ 
(2) กรณีได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือน 2 ขั้น ในปีงบประมำณนั้นให้
เทียบเคียงได้ระดับดีเด่น 2 ครั้ง ทั้งนี้                  
มีระยะเวลำย้อนหลัง5 ปีย้อนหลังนับถึง           
วันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอย้ำย 
 

/3. การรักษาวินัย… 



 - 3 -  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

3. การรักษาวินัย  
    3.1 การรักษาวินัย   
          (1) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
          (2) เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
 

(10) 
(5) 
5 
0 
                                                                                                                                                                                                                                                 

 
พิจารณาจาก 
- ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ทั้งนี้ ไม่อยู่ภำยใต้
บังคับของกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทิน  
 

    3.2 การรักษาจรรยาบรรณ   
          (1) ไม่เคยถูกพิจำรณำเรื่องจรรยำบรรณ 
วิชำชีพทั้ง 4 ด้ำน 
          (2) เคยถูกพิจำรณำเรื่องจรรยำบรรณ       
วิชำชีพทั้ง 4 ด้ำน 
 

(5) 
5 
 

0 
 

พิจารณาจาก 
- กำรรักษำจรรยำบรรณ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

4. ความอาวุโสในราชการ  
      (1) อำวุโสล ำดับที่ 1 
      (2) อำวุโสล ำดับที่ 2 
      (3) อำวุโสล ำดับที่ 3 
      (4) อำวุโสล ำดับที่ 4 
      (5) อำวุโสล ำดับที่ 5  เปน็ต้นไป 
 

(10) 
10 
8 
6 
4 
2 

 
 

พิจารณาจาก 
(1) ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และลงลำยมือ
ชื่อรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  
(2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.               
ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30  
กรกฎำคม 2555 เรื่อง กำรจัดล ำดับอำวุโส
ในรำชกำร   
 

5. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์                    
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน   
      (1) 10 ปี ขึ้นไป 
      (2) 7 – 9 ป ี
      (3) 4 – 6 ป ี
      (4) ต่ ำกว่ำ 4 ป ี

(10) 
 

10 
8 
6 
4 

พิจารณาจาก 
(1) ระยะเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ ซึ่งระบุใน ก.พ.7 หรือ                
ก.ค.ศ.16 และลงลำยมือชื่อรับรอง                  
โดยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  
 (2) ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง ในกำร
ยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปีนับถึงวันที่ 15 
กุมภำพันธ์ ของปีที่ขอย้ำย หรือวันที่ 15 
สิงหำคม ของปีที่ขอย้ำย หรือวันสุดท้ำยของ
กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย ตำมประกำศต ำแหน่ง
ว่ำงรับย้ำย (เพ่ิมเติม) 
(3) กำรนับระยะเวลำ หำกมีเศษ                 
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 ปี                
ถ้ำน้อยกว่ำ 6 เดือน ให้ปัดทิ้ง 
 
 

   
/6. สภาพ... 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

6. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน                      
    (1) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง   
    (2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ปกติ    
 

(10) 
10 

 
8 

พิจารณาจาก 
-  ตำมประกำศพ้ืนที่พิเศษของกระทรวง        
กำรคลัง 
(ประกำศใช้อยู่ในวันสุดท้ำยของกำร                  
ยื่นค ำร้องขอย้ำย)   
  

7. เหตุผลการขอย้าย (10 คะแนน) 
    (1) อยู่รวมคู่สมรส  ดูแลบิดำมำรดำ หรือบุตร 
    (2) กลับภูมิล ำเนำ 
    (3) อ่ืน ๆ 
 

(10) 
10 
8 
6 
 

พิจารณาจาก 
(1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอย้ำย 
(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนคู่สมรส บิดำ มำรดำ 
และบุตร 
(3) ส ำเนำทะเบียนสมรส 
(4) ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ 
(5) เอกสำรอ่ืน ๆ  
      

 
หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยรับรองส ำเนำถูกต้องตำมรำยละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัด กรณีผู้ยื่น                   
ค ำร้องไม่รับรองส ำเนำถูกต้อง หรือไม่แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำคะแนนใน 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้น 
              2. กรณีคะแนนเท่ำกันให้พิจำรณำกำรจัดล ำดับอำวุโสในรำชกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                   
ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที ่ 30 กรกฎำคม 2555 เรื่อง กำรจัดล ำดับอำวุโสในรำชกำร     
 

 
 
 

 

 
              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
เรื่อง รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค. (1) ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 

เพ่ือแต่งตั้ง (ย้ำย) ไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
----------------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีต ำแหน่งว่ำง ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (1) ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน       
6 อัตรำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2549 และตำมประกำศส ำนักงำน   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  ลงวันที่ 25 มกรำคม 2564 เรื่อง รำยละเอียดองค์ประกอบ
กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ       
38 ค. (1) ศึกษำนิเทศก์ (ย้ำยกรณีปกติ) สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงประกำศรับย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค. (1) ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ เพ่ือรับย้ำยให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำง จ ำนวน 6 อัตรำ ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งว่าง 

ที ่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี อันดับ ชั้น วิชำเอกรับย้ำย 
1 ศึกษำนิเทศก์ 29 คศ.3 34,190 ทุกวิชำเอก 
2 ศึกษำนิเทศก์ 30 คศ.3 58,390 
3 ศึกษำนิเทศก์ 41 คศ.2 39,100 
4 ศึกษำนิเทศก์ 42 คศ.3 56,610 
5 ศึกษำนิเทศก์ 43 คศ.3 54,820 
6 ศึกษำนิเทศก์ 44 คศ.3 54,820 

   
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ 

  2.1 ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์    
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2.2 มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  2.3 กำรนับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง นับถึงวันสุดท้ำยที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย 

  3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ย่ืนค าร้องขอย้าย 
  ให้ผู้ประสงค์ย้ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำย พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมองค์ประกอบ    
กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  เรื่องรำยละเอียดองค์ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและ 
 
         /บุคลำกร … 
      -  2  - 



 
 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (1) ศึกษำนิเทศก์ (ย้ำยกรณีปกติ) 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ 25 มกรำคม 2564  ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  ระหว่ำงวันที่ 1 - 15 กุมภำพันธ์ 2564  หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำ    
ไม่ประสงค์ขอย้ำย 

  4. หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอย้าย 
  4.1 แบบค ำร้องขอย้ำย (แบบตำมที่ สพฐ. ก ำหนด)   จ ำนวน 2 ชุด 
  4.2 ส ำเนำ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติ หรือ
ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง      จ ำนวน 2 ชุด 
  4.3 ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำใบระเบียนผลกำรเรียน  จ ำนวน 2 ชุด 
  4.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน      จ ำนวน 2 ชุด 
  4.5 เอกสำรตำมรำยละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัดในกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (1) ศึกษำนิเทศก์ (ย้ำยกรณีปกติ)              
ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด        จ ำนวน 3 ชุด 

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารับย้าย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 พิจำรณำ ดังนี้ 
  5.1 ให้น ำคะแนนขององค์ประกอบมำรวมกัน และจัดล ำดับ โดยผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น    
ผู้ได้รับกำรพิจำรณำ 
  5.2 กรณีคะแนนรวมเท่ำกัน ให้พิจำรณำตำมหลักอำวุโสในรำชกำร ตำมหนังสือส ำนักงำน    
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2555 เรื่อง กำรจัดล ำดับอำวุโสในรำชกำร 
  5.3 ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้หลักเกณฑ์นี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
ศรีสะเกษ เขต 2  เป็นผู้มีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัย โดยให้ค ำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 

  6. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำร  
พิจำรณำย้ำยตำมจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  และทำงเว็บไซต์ www2.osea2.go.th  

  7. การทักท้วง 
  ผู้ประสงค์จะทักท้วงกำรประกำศผลกำรพิจำรณำ ให้ด ำเนินกำรทักท้วงได้ ภำยใน 30 วัน นับแต่
วันประกำศผลกำรคัดเลือก 

  8. การย้ายและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการพิจารณา 
  8.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับกำรพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมล ำดับ จำกจ ำนวนต ำแหน่ง  
ว่ำงที่ระบุในประกำศนี้  และหำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำผู้ได้รับพิจำรณำตำมประกำศนี้ มีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  จะไม่พิจำรณำ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง หรือหำกมีค ำสั่งแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแล้วแต่กรณี จะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภำยหลังมิได้ 
 
 
         /8.2 กำรคัดเลือก … 
      -  3  - 



 
 
  8.2 กำรคัดเลือกครั้งนี้ไม่มีกำรขึ้นบัญชีไว้แต่อย่ำงใด 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  29  มกรำคม  พ.ศ. 2564 

     
(นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์) 

                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.....................................................................   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                                 แบบค าร้องขอย้ายของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

                     ยื่นค าร้องขอย้าย วันที่..........เดือนมกราคม  พ.ศ................               

ชื่อ-สกุล………………………………..…………………ต าแหน่ง……………..วิทยฐานะ…………………………………….. 

ต าแหน่งเลขที่………......………………โรงเรียน…………..………………………………………….……..สพป./สพม. เขต.........  

รับเงินเดือนอันดับ………….ขั้น………………………………………บาท (ปีงบประมาณ……………..….……..…..) 
เลขประจ าตัวประชาชน                  

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หมำยเลข……………………………………….……………………… 

 
ขอย้าย 

  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา      จังหวัด............................................ 

  ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา          จังหวัด............................................ 

 
กรณี 

  ปกติ                 พิเศษ กรณี................................................................... 

  สับเปลี่ยน           เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 

ประวัติส่วนตัว 
1. เกิดวันท่ี………..…เดือน………….…………พ.ศ. ……..…….. 
2. คุณวุฒ ิ
   2.1 ป.เอก/วุฒิย่อ............วิชำเอก.......………….……….… 
   2.2 ป.โท /วุฒิย่อ............วิชำเอก.....…..……….……….… 
   2.3 ป.บัณฑิต...................วิชำเอก.....…..……..….…….…       
   2.4 ป.ตร/ีวุฒิย่อ..............วิชำเอก.......………….………… 
         วิชำโท………………………………………………………….. 
   (ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชำเอก วิชำโท ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ) 
3. ควำมรูค้วำมสำมำรถ…….…………..………………………….. 
   ……………………………..…………………………………….……… 
   ………………………………..………………………………….……… 
4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
     สอนตรงวิชำเอก 
     สอนไม่ตรงวิชำเอก  
         วิชำที่สอน..................................ระยะเวลำ.........ปี 
 
5. คู่สมรสช่ือ…………………………………….……………………… 
   อำชีพ…………………………………………………………………… 
   ที่ท ำงำน……………………..………………..……………………… 
   ต ำบล…………………………………………………………………… 
   อ ำเภอ………………………………..……..………………………… 
   จังหวัด……………………………………………….………………… 

ข้อมูลอื่น ๆ  
1. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
    เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
     ภำคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจำรณำเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพครู 
     ตักเตือน            ภำคทัณฑ ์
     พักใช้ใบอนุญำต   เพิกถอนใบอนุญำต 
 
 
2. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
     กันดำร/ชำยแดน/เสีย่งภัย 
     มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
     ใช้ภำษำถิ่นมำกกว่ำภำษำไทย 
     ยำกล ำบำกในกำรเดินทำง 
     ระยะทำงจำกสถำนศึกษำถึงส่วนรำชกำร/ 
         เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ……………………………………ก.ม. 
     อื่น ๆ (ระบุ)……………………….……….………………… 
 

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี 
          ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำย โดยเรียงล ำดับ
ตำมควำมประสงค์  (ขอย้ายได้ เพียงเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียว) 
1. ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ในสถำนศึกษำ สังกัด 
สพป./สพม. เรียงตำมล ำดับควำมต้องกำร ดังน้ี 
     1.1 โรงเรียน………………………………………………… 
อ ำเภอ......................สพป./สพม.....................เขต.......                          
     1.2 โรงเรียน…………………………………………………
อ ำเภอ......................สพป./สพม.....................เขต.......                          
     1.3 โรงเรียน…………………………………………………
อ ำเภอ......................สพป./สพม.....................เขต.......                          
     1.4 โรงเรียน…………………………………………………
อ ำเภอ......................สพป./สพม.....................เขต.......                          
2. ถ้ำไมไ่ดต้ำมระบุ (ลงช่ือก ำกับดว้ย) 
    (1) ขอระงับกำรย้ำย (ลงช่ือ)............................ 
    (2) โรงเรียนใดก็ได้   (ลงช่ือ)........................... 
             ใน สพป./สพม.........................เขต……. 
   กรณีได้รับพิจำรณำให้ย้ำยตำมข้อ 1.1 – 1.5 และ
ข้อ 2 (2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
   กรณียื่นค ำร้องขอย้ำยพร้อมกับคู่สมรส หำกคู่สมรส
ไม่ได้รับกำรพิจำรณำย้ำยพร้อมกัน (ลงช่ือก ำกับด้วย) 
    ขอระงับกำรพิจำรณำย้ำย   (ลงช่ือ).................. 
    ไม่ขอระงับกำรพิจำรณำยำ้ย(ลงช่ือ)..................       

เหตุผลการขอย้าย 
กรณีปกติ  เพือ่ 
 อยู่รวมคู่สมรส/ดูแลบิดำมำรดำ 
หรือบุตร 
 กลับภูมลิ ำเนำ 
 อื่น น ๆ ระบุ………………………………… 
 
กรณสีับเปลี่ยนตัวบุคคล  เพื่อ 
 อยู่รวมคู่สมรส/ดูแลบิดำมำรดำ 
หรือบุตร 
 กลับภูมลิ ำเนำ 
 อื่น น ๆ ระบุ………………………………… 
 
กรณีพิเศษ  เพื่อ 
 ติดตำมคู่สมรส 
 เจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง 
 ถูกคุกคำมต่อชีวิต 
 ดูแลบิดำมำรดำ หรือคูส่มรส 
     ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง 
 
กรณี เพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์    
ของทำงรำชกำร 
 เพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำร 
 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 เพื่อเกลี่ยอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 



 

6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี………………..………………… 
   หมู่ที…่…………..……….ต ำบล…….…………………… 
   อ ำเภอ……………………………………….….…………… 
   จังหวัด………………………………………..……………… 
7. ท่ีอยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว บ้ำนเลขท่ี...……………… 
   หมู่ที…่…………..……….ต ำบล…….…………………… 
   อ ำเภอ……………………………………….….…………… 
   จังหวัด………………………………………..……………… 

 
ประวัติการรับราชการ 

1. เริม่รับรำชกำรต ำแหน่ง……………………………..… 
   สถำนศึกษำ........................................................  
   สังกัด………………………………………………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี…...เดือน………..……….พ.ศ……..…….. 
2. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง…….………………………..… 
   สถำนศึกษำ........................................................ 
   สังกัด………………………………………………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี………...เดือน………..……….พ.ศ. …….. 
3. รวมเวลำรับรำชกำรทั้งหมด……..…………..……ปี 
   ……………………..……เดือน………………….………วัน 
(นับถึงวันสุดท้ำยของปฏิทินกำรยืน่ค ำร้องขอย้ำย) 
4. กำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
      ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
      อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเตม็เวลำ 
    ระดับ…….…………….…………………………………… 
    สถำบัน.......……….……………………………………… 
    ตั้งแต่วันท่ี………...เดือน………..……….พ.ศ. ……..    
    ถึงวันท่ี……..……...เดือน……….……….พ.ศ. ……...      

3. ปัจจบุันช่วยปฏิบัติราชการที่  
    ร.ร.…………………………………………..……………………. 
    อ ำเภอ..................................................................... 
    สพป./สพม...........................................เขต............. 
    ตั้งแต่วันท่ี………..….เดือน…………….……พ.ศ………… 
    เหตุผลกำรช่วยรำชกำร........................................... 
    ................................................................................ 
  
4. รำงวัลทีไ่ด้รับหรือผลงำนท่ีแสดงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
1...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
2...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
3...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
4...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 
นำย/นำง/นำงสำว……………….………………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
     
ต ำแหน่ง…………………………………..…………………… 
ต ำแหน่งเลขที…่…………..….……อันดับ…………….… 
ขั้น………………………….บำท   
สถำนศึกษำ....................…………………………………. 
อ ำเภอ................................................................... 
สพป./สพม.......................................เขต............... 
 

 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

(กรณีหลักฐำนที่เป็นฉบับส ำเนำ ให้รับรองส ำเนำ 
ทุกฉบับ) 
      ส ำเนำ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ.16 
      ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
      ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส 
      ใบรับรองแพทย์ 
      บันทึกประจ ำวัน ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง 
      บันทึกข้อตกลงผู้ขอย้ำยสับเปลี่ยนทุกคน 
      อื่น ๆ ระบุ…………………..………………….. 

     ……………………………………………………... 
     ……………………………………………………... 
     ……………………………………………………... 
     ……………………………………………………... 
     ……………………………………………………... 

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในครำวประชุมครั้งท่ี....../.........เมือ่วันท่ี....................... 
           เห็นชอบในกำรขอย้ำย 
           ไม่เห็นชอบในกำรขอย้ำย 
       ลงช่ือ 

   (………………………………………………..) 
   ต ำแหน่ง………………………………………...................... 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
……………………………………………….………………………….. 
……………………………………………….…………………………..
. 
หำกข้ำรำชกำรครูรำยนี้ ไดร้ับกำรพิจำรณำย้ำย 
โรงเรียนต้องกำรครูวิชำเอก........................................... 
...............................................................ทดแทน 
 

       ลงช่ือ 
   (………………………………………………..) 

   ต ำแหน่ง………………………………………...................... 
 
การพิจารณาของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

(กรณีกำรย้ำยระหว่ำง สพท.) 
…..........……………………………………..….…………………… 
 

    ลงช่ือ 
   (………………………………………………..) 

ต ำแหน่ง………………………………………......................   

 
หมายเหตุ  ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
              ปรับแบบค ำร้องได้ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 

         ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง  

                                    ลงช่ือ……………………….....…………………………………….ผู้ขอย้าย 
          (……………..……………………………………………) 

                                        วันที…่………….เดือน………………….พ.ศ. …………... 
 


