
 

                                                                                                                                               

 

 

ท่ี ศธ  04139/2070                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา                   
           ศรีสะเกษ  เขต  2  อําเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

       30   มิถุนายน   2564 

เรื่อง    รับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

เรียน    หัวหนาสวนราชการทุกสวน 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2564     จํานวน  1   ชุด 

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ไดประกาศรับโอนพนักงาน
สวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต  2  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ  ตําแหนงเลขท่ี อ 23             
ดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอความอนุเคราะห 
ประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัดทราบ  หากมีผูประสงคขอโอนใหยื่นแบบแสดงความจํานงขอโอน  พรอม
เอกสารประกอบการโอนตามท่ีกําหนดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 (กลุมบริหารงานบุคคล)  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120      
ในระหวางวันท่ี  19 - 30  กรกฎาคม  2564  โดยจะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับท่ีซอง
เอกสารเปนวันท่ียื่นโอนตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  เปนสําคัญ   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

                              

                          (นายสุรภิาศ  สีหะวงษ) 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
กลุมบริหารงานบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสาร  045 – 691532 

 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
เรื่อง  รับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

……………………… 
  ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุม  ครั้งท่ี  7/2564  เม่ือวันท่ี  
28  มิถุนายน  2564  ไดมีมติใหดําเนินการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  53  มาตรา  59  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล
และแนวทางการคัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี  นร  1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน  2548 , 
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ดวนท่ีสุด  ท่ี  ศธ  0206.5/ว 7  ลงวันท่ี  21  เมษายน  2552 ,  หนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ.  ดวนท่ีสุด  ท่ี  ศธ  0206.5/ว 9  ลงวันท่ี  1  พฤษภาคม  2552 ,  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.           
ท่ี  ศธ  0206.5/ว 14  ลงวนัท่ี  27  สิงหาคม  2552 ,  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ดวนท่ีสุด                    
ท่ี  ศธ  0206.5/ว 25  ลงวนัท่ี  24  กันยายน  2555 ,  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ท่ี  ศธ  0206.5/ว 8  
ลงวันท่ี  10  พฤษภาคม  2556 ,  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ท่ี  ศธ  0206.5/ว 29  ลงวันท่ี  28  กันยายน  
2560  ประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  19/2560  สั่ง  ณ   วันท่ี  3  เมษายน  
พ.ศ.  2560  และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งท่ี  7/2564  เม่ือวันท่ี  28  มิถุนายน  
2564  จึงประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2)   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จํานวน  1  อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีใชรับโอน 
 

ท่ี ตําแหนง ตําแหนง 

เลขท่ี 

เงินเดือน กลุม 

ระดับ ข้ัน 

1 นักทรัพยากรบุคคล อ 23 ปฏิบัติการ 43,600 กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
1. มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน
ตําแหนงท่ี  ก.ค.ศ. กําหนด     
         /2. ตองเปนพนักงาน … 
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2. ตองเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืน  ท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งจาก      
ผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงท่ีจะขอโอน  โดยเปนการสอบแขงขันท่ี
เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ี  ก.พ.  หรือ  ก.ค.ศ. กําหนด  และตองเปน
ผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกัน  หรือเทียบเทากับตําแหนงปจจบุันกอนโอน 

3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของตําแหนงประเภท  สายงาน  และ  ระดับตําแหนงท่ี 
รับโอน 
       4. ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
       5. ไมเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  หรือไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทํา
ความผิดวินัย  หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       6. ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา  หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  เวนแต
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       7. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
       8. ผูขอโอนตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือ
หนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้นดวย 

  3.  กําหนดการรับสมัคร 
     ผูประสงคขอโอน  สมัครโดยยื่นแบบแสดงความจํานงขอโอน  พรอมเอกสารประกอบ 

การโอนตามท่ีกําหนดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต  2 (กลุมบริหารงานบุคคล)  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120  ในระหวางวันท่ี  19 - 30 
กรกฎาคม  2564  โดยจะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับท่ีซองเอกสารเปนวันท่ียื่นโอนตอ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  เปนสําคัญ)  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล  โทร  045 – 691608  ,  081 - 9765498 

4.   หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัคร (ตามเอกสารแนบทายประกาศ)  โดยกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณ 

ผานผูบังคับบัญชา  จํานวน  2  ชุด       
  2. เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามแบบคําขอในขอ 9  จํานวน  2  ชุด 
  3. สําเนาบัตรประชาชนและบัตรขาราชการ  จํานวน  2  ชุด 
  4. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  2  ชุด 

      5. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองคประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัด 
จํานวน  5  ชุด (ชุดจริง 1  ชดุ  ชุดถายเอกสาร 4 ชุด)  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  
ลงวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2561   
  ท้ังนี้  สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลง
ลายมือชื่อ  ไวดวย 
 
 
 
 
                                                                            /5. การประกาศ … 
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5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 

เขารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  4  สิงหาคม  2564  โดยปดประกาศท่ีกลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงาน    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  และทางเว็บไซต http://www2.osea2.go.th หากตรวจสอบ

ภายหลังพบวาผูสมัครมีคุณสมบัติตางไปจากท่ีกําหนดตามประกาศรับสมัคร  จะถือวาผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือกเพ่ือการโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ไมวากรณีใดๆ 

6.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูขอโอน 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จะดําเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ท่ี  ศธ  0206.5/ว 29  ลงวันท่ี  28  กันยายน  2560   โดยการ
ประเมินความรู ความสามารถและความเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง  องคประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัด  แบบประเมินและคะแนนประเมิน  การเปลี่ยนตําแหนง  การยาย  และ
การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญ  การโอนพนักงานสวน
ทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากร    
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันท่ี  23  
กุมภาพันธ  2561  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้)  และสัมภาษณ  50  คะแนน 
  กรณีผูสมัครเขารับการโอนอยูตางกลุมตําแหนง  จะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน
ตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก  และเปนผูผานการประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแล
ตามลําดับ 
  7.   กําหนดวันและสถานท่ีคัดเลือก 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  2  จะดําเนินการคัดเลือก        
ในวันท่ี  13  สิงหาคม  2564  ณ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2   

  8.  เกณฑการตัดสิน 
      1.  ผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับการพิจารณารับโอน 
      2.  หากคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจัดลําดับอาวุโสตามหลักราชการ  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี  ศธ  0206.6/ว 22  ลงวันท่ี  30  กรกฎาคม  2555 

  9.  การประกาศผลการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  17  สิงหาคม  2564  โดยปดประกาศ
ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2   และทางเว็บไซต  
http://www2.osea2.go.th   

10.  การบรรจุและแตงตั้ง 
         1.  กรณีรับโอน  เม่ือออกคําสั่งแลวแจงใหสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูท่ี
ไดรับการบรรจุและและแตงตั้ง  เพ่ือออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงหนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม  โดยใหมีผลใน  
วันเดียวกันกับวันท่ีมีคําสั่งรับโอน  พรอมท้ังใหสงตัวไปปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้งตอไป 
 
         /2.  หากตรวจพบ … 
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        2.  หากตรวจพบในภายหลังวาผูไดรับคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติตางไป
จากท่ี  ก.ค.ศ. กําหนด  จะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้งหรือยกเลิกคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง  แลวแตกรณี  โดยจะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ  ในภายหลังมิได 
        3.  การคัดเลือกครั้งนี้  เปนการคัดเลือกเฉพาะคราว  จะไมมีการข้ึนบัญชีไวแตอยางใด 

  ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับคําสั่งรับโอนตองรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน
ภายใน  45  วัน  นับแตวันท่ีออกคําสั่งรับโอน  หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ผูมีอํานาจสั่งรับโอนอาจ
ดําเนินการเพ่ือยกเลิกการรับโอนก็ได 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

     
(นายสุริภาศ  สีหะวงษ) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ปฏิทินการดําเนินการ 
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู 

และบคุลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

 (แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2564) 
 
 

วัน  เดือน  ป กําหนดการ 
 

หมายเหตุ 
 

ภายในวันท่ี  5  กรกฎาคม  2564 -  ประกาศรบัสมัคร  
 

วันท่ี  19 - 30  กรกฎาคม  2564   
 

-  ผูประสงคขอโอน  สมัครโดยสงทางไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS)  ถึง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (กลุมบริหารงานบุคคล)  
อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120   
(โดยจะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับ    
ท่ีซองเอกสารเปนวันท่ียื่นโอนตอ สพป. ศรีสะเกษ  เขต  2  
เปนสําคัญ) 
 

 

ภายในวันท่ี  4  สิงหาคม  2564 -  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
 

วันท่ี  13  สิงหาคม  2564 -   สัมภาษณ 
-   ประเมินความรู ความสามารถและความเหมาะสม 
 

 
 

ภายในวันท่ี  17  สิงหาคม  2564 -  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  
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แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

        เขียนท่ี ........................................................
      วันท่ี ............. เดือน .................... พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป 

เกิดวันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................. 

ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน................................................. ตําแหนง.............................................. 

ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ...........................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท  

สังกัดแผนก/กลุม/กอง/สํานัก............................................................... กรม ............................................................. 

กระทรวง................................................. ตั้งอยูท่ี............................................ หมูท่ี......... ถนน............................. 

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง......................................... กลุม/สถานศึกษา .......................................................... 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สวนราชการ........................................................................................................ 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอโอน..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

.......................................... ....................................... ............................... 

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
  

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอโอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดโอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอโอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ 
          หรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2  

 ตอมาได เปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
 การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

  ขาพ เจ าขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ ถูกต อง 
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                          (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                 (..........................................................) 
                                          ตําแหนง ..................................................... 
 
 
 

/คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง .....................................................  

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
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หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ  ความรูและความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 

 








	เรื่อง    รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
	ทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2
	เรียน    หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
	ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
	เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
	และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค (2)
	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2
	ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุม  ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2564  ได้มีมติให้ดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึก...
	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  53  มาตรา  59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
	และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและแนวทางการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่  นร  1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน  2548 ,
	1. ตำแหน่งที่ใช้รับโอน
	6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ขอโอน
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.5/ว 29  ลงวันที่  28  กันยายน  2560   โดยการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...
	จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  17  สิงหาคม  2564  โดยปิดประกาศที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2   และทางเว็บไซต์  http://www2.osea2.go.th
	ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งรับโอนต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอนภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ออกคำสั่งรับโอน  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  ผู้มีอำนาจสั่งรับโอนอาจดำเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได้
	ปฏิทินการดำเนินการ
	รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
	และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค (2)
	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2
	(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564)
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