
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองบุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

ท่ี ศธ ๐๔๑๑๔/- .ๆ

มกราคม ๒๔๖๔

เร่ือง ประกาศตำแหน่งว่างเพ่ือรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว่าง จำนวน ๓ อัตรา 
และมคีวามประสงครั์บยา้ยขา้ราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งศึกษานิเทศกไปดำรงตำแหน่งว่าง 
ดังกล่าว รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร จงึขอความรว่มมอืประขาสมัพนัธ ์
ใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ศกึษานเิทศกท์ราบ หากมผีูป้ระสงคข์อยา้ยไปดำรง 
ตำแหนง่ว่างดังกลา่ว ใหย่ื้นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณา จำนวน ๒ ชุด และมติท่ีประชุม 
กศจ. ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในระหว่างวันท่ี ๑ -  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประขาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน

ขอแสดงความนับถือ

เพราะ)
ผู้อำนวยการสำนัททนพดพนพ่ี:การฺสิกชา'ประถมสิกษ'าชุทตำ’vffif

กลุ่มบรีหารงาบบุคคล 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๓๒ ต่อ ๑๔ 
โทรสาร . ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐



*«

ประกาศคณะกรรมการศึกษาริการจังหวัดบุกดาหาร 
เร่ือง รับย้ายขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่ง'บุคลากรทางการศึกษ'าอ่ีน 

ตามมาตรา๓๘ a  (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศกํ สังกัดสำนัโพานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุกดาหาร

ตามมติคณะกรรมการศึกษาริการจังหวัดมุกดาหาร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๖/๒£๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๔๖๓ มีมติเห็นชอบและอบุมัติใหส้ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุกดาหาร ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่าง 
เพ่ือสรรหาบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอบ ตามมาตรา 
๓๘ ค. (๑) ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์ ทีไ่ดร้บัจดัสรรอตัราวา่งจากผลการเกษยีณอายรุาชการ เมือ่สนิปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓ สังกัดสำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุกดาหาร จำนวน ๓ อัตรา น้ัน

อาสยัอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๙ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และพืแ่กไัขเพ ืม่เพ ืม้เตมิ คำลงัหวัหนา้รกัษาความสงบแหง่ขาต 
ที ่ ๑๙/๒๔๖๐ ลงั ณ วนัท ๓ เมษายน ๒๔๖๐ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ที' ศธ ๐๒ ๐๖.๓/ว ๘ ลงวนัที ่
๔ กรกฎาคม ๒๔๔๙ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และหนังสอื 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันท่ี ๑๐ มลินุายน ๒๔๔๙ เรือ่ง การแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ย 
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ลงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จึงประกาศตำแหนง่ 
ว่างเพือ่รับยา้ยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก้ ลังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่งท่ีว่าง ดังน้ี

๑. ตำแหน่งท่ีรับย้าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓ อัตรา

ตำแหน่งเลขท่ี ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

ท อันดับ อัตรา (บาท) หมายเหตุ
๑. ๓๔ ศึกษานเิทศก์ คศ.๓ ๖๗,๗๔๐
๒. ๔๐ ศึกษานเิทศก์ คศ.๓ ๖๗,๗๔๐
๓. ๔๒ ศึกษานิเทศก์ คศ.๓ ๖๑,๗๘๐

to. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย
๒.๑ บจีจบุนัดำรงตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ 

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเพ่ิมเติม

๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงหรับตำแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวับท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๙ และตามหนังสือสำนักงาบ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ 
ลงวันท่ี ๑๐ มิอุ'นาย'น ๒๔๔๙

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนคำเองขอย้าย
ใหผู้ป้ระสงคข์อยา้ย อืน่คำรอ้งขอยา้ยพรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณายา้ยขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหนง่ศกึษานเิทศกํ

/ณ  กลุ่มบริหาร...



- ๒ -

ณ กลุ่มบริหารงานบคุคล สำนกังานเขต'นีน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบกุคาหาร เลขที ่ ©๗ ถนนรริริธรุการ 
ตำบลบุกตาหาร อำ๓ อเมอืงบกุคาหาร จังหวัคบุกตาหาร ๔ ๙000 โทร. ๐๔๒-๖๑©๔๓๒ ต่อ ๑๔ ใบระหว่าง 
วันท่ี ๑ - © ๔  คุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ หรือสง่คำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาย้ายทางไปรษณย์ีแบบ 
ตอบรับ โดยจะนบัเอาวบัประทบัตราไปรษณยีต์น้ทาง หากพน้กำหนดนีจ้ะถอืวา่ไม'มผีูป้ระสงคย์า้ยและจะไม ่
พจิารณารับยา้ยตามประกาศนี้

๔.๔ เอกสารประกอบการพจิารณายา้ยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ 
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิาร 
จังหวัดบุกดาหาร

ทัง้นี ้กรณตีรวจสอบภายหลงัพบวา่ผูอ้ืน่คำรอ้งขอยา้ยรายใดเนนิผูข้าดคณุสมบตัติามประกาศนี ้
ให้ถือว่าบุคคลน้ันเนินผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการย้ายและแต่งต้ังในตำแหน่งท่ีว่าง และหากผู้ใดได้รับการพิจารณา 
ย้ายและแต่งต้ังตามคำลังแล้ว จะถกูเพกิถอนคำลังรับย้ายและแต่งต้ังดังกล่าว และจะเรียกร้องสิทธิได  ๆ มิได้

จ็งประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการอ่ืนคำร้องขอย้าย
๔.๑ คำรอ้งขอยา้ยตามแบบที ่ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒๐๖.๓/

ว ๘ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๙ จำนวน ๒ ขุด 
จำนวน ๒ ขุด 
จำนวน ๒ ขุด 
จำนวน ๒ ขุด

๔.๒ สำเนาทะเบียนประว้ต (ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖) 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๔.๔ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประขาขน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางธนภร เศรษฐี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุกดาหาร ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุกดาหาร



ประกาศคณะกรรมการศึกษาสิการจังหวัดมุกดาหาร 
เร่ือง รายละเอยีดองคป์ระกอบการพจิารณายา้ยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เพือ่ใหก้ารพจิารณาตำเนนิการยา้ยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหนง่ศกึษานเิทศค ์เปน็ไปตามพระราชบญัญต้ระเบยีบขา้ราชการ 
ครุ1และบ คุลากรท างการศกึษ า พ .ศ. ๒๔๔๗ แ ล ะ ท แี ก ไ้ฃ เท มี เต มํ  ประกอบหนงัสอืสำนกังาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๙ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวสิกืารยา้ยขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา และหนงัสอืสำนกังาน ก.ด.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที ่ ๑๐ มถินุายน ๒๔๔๙ 
เร่ือง การแกไชหลักเกณฑแ์ละวัฮีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาชัน้พืน้ฐาน คำลงัหวัหนา้รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ท่ี ๑๙/๒๔๖๐ ลัง ณ วนัที ่ ๓ เมษายน ๒๔๖๐ 
เร่ือง ปฏรูิปการศกึษาในภมูภิาคของกระทรวงศกึษาสกิาร ข้อ ๑๑ (๖) โดยความเหน็ขอบชองคณะกรรมการ 
ศกึษาสกิารจงัหวดัมกุดาหาร ในคราวประชมุครัง้ที๑่๖/๒๔๖๓ เม ือ่วนั ท ี๑่๔ ธนัวาคม ๒๔๖๓ จงึกำหนด 
รายละเอยีดองคป์ระกอบการพจิารณายา้ยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศค์ ตามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศบี้

ทัง้บี ้ต้ังแต่บัดบ้ีเป็นต้นไป

(นางธนภร เศรษฐี)
ศึกษาสิการจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาสิการจังหวัดมุกดาหาร



รายละเอยีดองคป์ระกอบการพจิารณาย้ายขา้ราฃการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงวับท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องค์ประกอบ คะแนน

๑. คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประลบการณ์ ๔๐
๒. ผลการปฏิบ้ตงาบ ๑๐
๓. การรักษาวินยัและจรรยาบรรณ ๑๐
๔. ความอาวุโสตามหลักราชการ ๑๐
๕. ระยะเวลาท่ีดำรงตำแหน่งหรือปฐบีติหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษาบีจจุบัน ๑๐
๖. สภาพความยากสำบากในการปฏิบัติงาบในหน่วยงานการศึกษาบีจจุบัน ๑๐
๗. เหตุผลการขอย้าย ๑๐

รวม ๑๐๐

ท่ี องคป์ระกอบ/ตวัเวดั คะแนน กรอบการพจิารณา
๑. ด้านท่ี ๑ คณวฒ ิ ความร้ความสามารถและ 

ประสบการณ์ 
๑.๑ วุฒกิารศกึษา 

๑.๑.๑ ปริญญาเอก 
๑.๑.๒ ปริญญาโท
๑.๑.๓ สูงกว่าปริญญาตรี(ป.บัณฑิต.เนติ อ่ืน )ๆ 
๑.๑.๔ ระดับปริญญาตรี 
๑.๑.๕ ต่ํากว่าปริญญาตรี

(๔๐ คะแนน)

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 

๘ คะแนน 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน

พจิารณาจากสำเนา ก.พ.๗ หรือ 
แบบ ก.ค.ศ.๑๖ ใบแสดงผลการ 
เรยีน/เอกสารทางการศกึษา เช่น 
สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 
โดยเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนประวัติ 
ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๒ การพัฒนาตนเอง 
๑.๒.๑ ระดับชาติข้ึนโป 
๑.๒.๒ ระดบัภาค/เขตตรวจราชการ 
๑.๒.๓ ระดับจังหวัด/เขตพืน้ท่ีการศึกษา 
๑.๒.๔ ระดับอำ๓ อ/กลุม่เครอื1ข่าย 

การศึกษา
๑.๒.๕ ระดับตำบล/โรงเรียน

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 

๘ คะแนน 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน

๒ คะแนน

พจิารณาจากเกยีรตบิตัร หรือ 
เอกสารหลักฐานทางราชการ 
ท่ีมอบให้จากการเข้าร่วม 
ประชุมสัมมนา ท่ีเก่ียวข้องกับการ 
จดัการศกึษา ระดับสูงสุดอย่างใด 
อย่างหน่ึง โดยผู้บังคับบัญชา 
รับรองสำเนาถูกต้อง 
(กรณีโม่แสดงเอกสารหรือหลักฐาน 
ประกอบการพจิารณาจะใต้ 
๐ คะแนน)

๑.๓ การเนนิวิทยากร/คณะทำงาน 
๑.๓.® ระดับชาติข้ึนโป 
๑.๓.๒ ระดบัภาค/เขตตรวจราชการ 
๑.๓.๓ ระดับจังหวัด/เขตพืน้ท่ีการศึกษา

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 

๘ คะแนน 
๖ คะแนน

พจิารณาจากเกยีรตบิตัร หรือ 
เอกสารหลักฐานทางราชการ 
ท่ีมอบให้จากการเข้ารู่รพ'"’" ™ N 
ประชุมสัมมนา ท ี่̂ ™ ] ^ ^ ท  
จดัการศกึษา รm น^งสุ$ i l  
อย่างหน่ึง โดยฒ งเคบ ใ!^ชว ุ̂  
ร บั ร อ ง ส ำเน าค กู ต >้นไ'’̂ ™* y



ที องทีประกอบ/ตัวข้ึวัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑.๓.๔ ระดบัอำเภอ/กลุม่เครือขา่ยการดกืษา 
- ระดับตำบล/โรงเรียน

๔ คะแนน 
๒ คะแนน

(กรณ1ีม่แสดงเอกสารหรือหลักฐาน 
ประกอบการพจิารณาจะได้ 
๐ คะแนน)

๑.๔ การดำรงตำแหน่งบีจวุบัน
๑.๔.๑ ระดับเช่ียวซาญ/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๔.๒ ระดับชำนาญการพเิศษ 
๑.๔.๓ ระดับชำนาญการ

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๘ คะแนน 
๖ คะแนน

พจิารณาจากลำเนา ก.พ. ๗ หรือ 
แบบ ก.ค.ศ. ๑๖

๒. ด้านที ๒ ผลการปฏิบัติงาบ 
๒.๑ ระดับชาติข้ึนไป 
๒.๒ ระดบัภาค/เขตตรวจราชการ 
๒.๓ ระดับจังหวัด/เขตพืน้ท่ีการดืกษา 
๒.๔ ระดบัอำเภอ/กลุม่เครือขา่ยการสกืษา 
๒.๕ ระดับตำบล/โรงเรียน

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๘ คะแนน 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน

พจิารณาจากการปฏิบติัหนา้ที ่จน 
ประสบความลำเรืจ ได้รับโล่ 
รางวัล เกียรติบัตร หรือเอกสาร 
หลักฐานทางราชการท่ีมอบให้จาก 
การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ท่ี 
เก่ียวข้องกับการจัดการสืกษา 
ระดับสูงสุดอย่างใดอย่างหน่ึง 
โดยผู้บังคับบัญชารับรองลำเนา 
ถูกต้อง
(กรณี1ม่แสดงเอกสารหรือหลักฐาน 
ประกอบการพจิารณาจะได้ 
๐ คะแนน)

๓. ด้านท่ี ๓ การรักษาวินยัและจรรยาบรรณ
๓.๑ ไม1เคยอ1ุกลงโทษทางวนิ ยัหรอืทาง 

จรรยาบรรณ
๓.๒ เคยถกูลงโทษทางวนิยั แตไ่ดร้บัการ 

ยกเวันตามกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน
๓.๓ เคยถกูลงโทษทางวนิยัหรอืทางจรรณยา 

บรรณ

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน

๕ คะแนน

๐ คะแนน

พจิารณาจา่กการรกัษา 
จรรยาบรรณ
ลำเนา ก.พ. ๗ หรือแบบ ก.ค.ศ.๑๖ 
โดยเจ้าหน้าท่ีงานทะเปียนประวิติ 
ลงลายมือช่ีอรับรองลำเนาถูกต้อง

๔. ด้านท่ี ๔ ความอาวุโสตามหลักราชการ 
๔.๑ อา'วุโสสำดับ'ท่ี ๑ 
๔.๒ อาวุโสลำดับท่ี ๒ 
๔.๓ อาวุโสลำดับท่ี ๓ 
๔.๔ อาวุโสลำดับท่ี ๔ 
๔.๔ อาวุโสลำดับท่ี ๔ เป็นด้นไป

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๘ คะแนน 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน

พจิารณาจากลำเนา ก.พ. ๗ หรือ 
แบบ ก.ค.ศ. ๑๖ 
- การนบัระยะเวลา หากมเืศษ 
ต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปให้ปีดเป็น 
๑ ปี ถ้าน้อยกว่า ๖ เดือน ให้ปีดลง 
โดยเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนประว้ติลง 
ลายมือช่ีอรับรองลำเนาถูกต้อง

๕. ด้านท่ี ๕ ระยะเวลาทีด่ำรงตำแหนง่ 
๕.® ๑๐ ปีข้ึนไป 
๕.๒ ๗ - ๙ ปี 
๕.๓ ๔ - ๖ ปี 
๕.๔ ตากวา่ ๔ ปี

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๘ คะแนน 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน

พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ 
แบบ ก.ค.ศ. ๑๖
•การนบัระยะเวลา หากมีเศษต้ังแต่ 
๖ เดือนข้ึนไปให้,ชดเป็น ๑ปี ถ้า 
นอ้ยกว่า ๖ เดือน ให้ซดลง 
โดยเจา้หนา้ทีง่า*ฬfpK [พน่ึร)&จัติ 
ลงลายมือ;ช ี่̂ ^ \



ท ี องคป์ระกอบ/ตว้ชีวั้ด คะแนน กรอบการพจิารณา
๖. ต้านที ๖ สภาพความยากสำบากใบการปฐบิตงาบ (๑๐ คะแนน) พจิารณาจากรายซือ่หนว่ยงานทาง

๖.๑ หน่วยงานการศึกษาต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีพิเศษ ๑๐ คะแนน การศึกษาตามประกาศพืน้ทีพ่เิศษ
หรอื'พ ืน้ทีเ่ทยีงภยั กนัดาร ตามประกาศพืน้ที ่
พเิศษของกระทรวงการคลัง

จองกระทรวงการคลัง

๖.๒ หน่วยงานการศึกษาต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีปกติ ๘ คะแนน
๗. ต้านท่ี ๗ (๑๐ คะแนน) พิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐาน

๗.๑ เพ ือ้อยูร่วมกบัคูส่มรส หรอืเจบ็ปวย ๑๐ คะแนน ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ร้ายแรง
หรือถกูคกุคามตอ่ชวิีต หรือดแูลบดิา มารดา ซ่ึง 
เจบ็บวัยรา้ยแรง หรอืดแูลค,ูสมรสซึง่เจบ็บวัย tVVร''hiร̂ร̂̂ '̂''ร้ายแรง

๗.๒ เพือ่ดูแลบิดา มารดา
๘ คะแนน 
๖ คะแนน i f f )๗.๓ ยา้ยกลบัภมูสำเนา ๔ คะแนน \A เ ร ่? ร  )

๗.๔ อ่ืน ๆ V - r x V  •* ‘ /.
หมายเหๆ ๑. ใหผู้ย่ื้นคำร้องขอย้าย แบบเอกสารหลักฐานประกอบการย้ายทุกองค์ประกอบ พร้อมรับรอง 

สำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากไม่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะไมใต้รับการพิจารณาใน 
องค์ประกอบน้ันๆ

๒. กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาความอาวุโสตามหลักราขการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที ศซ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที ๓๐ กรกฎาคม ๖๕๕๕ เร่ือง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ 

๓. ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาบิจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับถึงวันทีย่ืนคำขอ



เท)บปฺฬองรอลัาอ'รอฟftทรทารพนทะบกอากรทางทารดืทเท
(ฟhfe^rfaDi-K^wniMiui____ □  i-u&mMTui._____  __ .□ .̂ !?.?.?.ไ?.....:  .....................

ระทาางเรท&เดืทารดืทนV ท่านรารการ........................ป าน แน ง่....................วิทซเานะ 
แนว่พานการดทืนา.— ...— ..............................................................................
รพันทพีน อันกับ........ — ข้ึน..........................บาท (ป็งบประน เพ .--------.....

เข ึน้ า
1. แททารปแฟ้ดืงาน (ระาP

ประวกิส่วนลัว
1. เททวินที...... เดอืน................. ท .ท ..............
2. ใ * ..........................................................

ทาราวิรา/วิราเอก.........................................
วริาโท.........................................................

3. กวายf กวาฆสาพารก....................................

4. ปาะทบการน.

5. ภู่ทมรทข้ึ8.
อฟท้........
ดปืางาน.....
ปานท.........
ปาเกอ........
รังทวิ!ท........

รอดา้ย 
ทรพิ

«»««)

2. การรัทนฑิฟ้อนทะรรร(กบรรพ 
เกธถูกกงโทนทางวินช
□  ภาทปน•ที □  กักเงินเดือน □  กกรันเงนเดือน 
เกอถกูทริารนาเดพืลบัการประกอบวิรารแกใ
□  ลักเดือน □  กากลนั•ท ี

□  ฬกใ'รัใบอา4ชุเาท □  เปกทอนใบรา(ถูเาก

กา(ลันเรเทรพเทาาดืทนาททพ่รารทาร
__ ปกป

I ลันฝดือน
รอลเั(ลปัท)ีรงท)ีเทเนงป

ปเกน ทรพิ...

1. ทน,าองานทารดืกนา
(1) ...........................

(2) .

(3 ).

2. ลัาใมใ่ลักานระบ ุ( ....................  ........
.......(1 )รอรรเบการลนั
...... (2) แน่วองานการดืทนาใกกไลัใน

กรพใิลัรับฟร้ารนาใลัลัาอกาฆรัอ 1 เนพ:รัอ 2 
(2) แลัว ระไม่รอระโบทรัอเฟ่ดือนแปทงใม่ว่า 
กรพไิกาลงัปน่

INแพ0ทาร1รอลพั
i I กรนปกดื..........................

I I กรพลัิาอลันฟดือน.

1 I กรพปิเกน..



6 . ปีงเป้นอ(jป้าน!อรร่........................
หแร่............ .ป้าบอ...................................
ว่า๓อ.......................................................

ว่งหว่อ.......................................................
7. ร่อแร่อไป้ทฟ้าอ!!สัว................................

หบุ่ร่............ .ป้าบ#....................................
ว่า๓อ.......................................................
ว่งหว่ท.....................................................

ปา::?ทกาง?นราพาา
1. 1ร่]ฟ้นงาพา}ป้านหบ่ง...............................

ส่งสัก........................................................
ป้งนท,วันร่.... .ฟ้อน................. .ห.ศ............

2. ปีงเฟันป้ารงป้านา!นง.................................
ส่งกอ....................... ...............................
ท้ิงนอวนร่... ...ฟ้อน..................ห.ศ............

3. เทอการทเทห่อ (ศร้ิงหสัง!)อ) ระสับ..............
อถานทิกษา................................................
ท้ิง!!ศ,?แร.่... .ฟ้อน..................ห.ศ............
รง?นร่......... .ฟ้อน...................ห.ศ........

4. รวมเวททบราพารท้ิงหนอ....................ปี
.................... ฟ้อน............ ...............ill

3. อกาาพวานฮา!ท่กนาทไนทางปปีป้ทิงาน
□  รนอท/อาอนอนAllองรอ
□  รเรอง/กอน/̂ นทรออง/มทหน
□  ไเทาพาร่นนาทกว่าภาบาโหอ
□  อาทสัานากในททเทินทาง
□  ระอะทางงากสซานทิกนารงส่วนราพาร/

เพทิ้นร่การรทบา........................ ท.น.
□  รนๆ(ระบุ)......................................

4. ป!เทเพ'ทททท่องาพางทิทนาป้อเป ้น 
(ส่เห?นฟ้เฟ้หางหนวองานศทรเทท!)
ว่านวนบุทอาทร.................................อน
ว่านวนป้องฟ้อน................................คน
ว่านวนา!,ทฟ้อน/ฟักรทนา................... ทน
□  ป]ม?!! ว่านวน........ทน
□  ร่วงเนา! 1-2 ว่านวน........ทน
□  ร่วงร่นร่3 ว่านวน.........ทน
□  ร่วงfu ll 4 ว่านวน........ ทน
□  ประทาศปีเท่!อร ว่านวน.........ทน
□  ปรอุเอุเาอรํ ว่านวน........ ทน

ร. ป้อเป้นร่วอปปีป้ทิงาพ'ทร่

ทิง้นอ?่นร่..... .ฟอ้น...................ห .ศ............

หงกอเห  ๆ สว่นงาพาร (อก!ว่นส่าปทังานเพท้ิเฬํเการรทนา)
อาฝ?ฃนฃนปฟ้อ้งไรทานกวาม!หมารศมนอรว่า!ปีน

2-
ออป้หฟ้Mป■ ทนสับ (กงสัน๒J3อพ)

นาอ/นาง/นางศาว..........................................
ศว'ท|เป้นร่ป้เป้นป้(เอา

ป้านหนง................................... .....................
ป้านหน'ง!สงร่......................สันสับ.................
ท้ิน....................................บาท
หนำองานการรทนา......................................

องร่อ
(.................................................................)
ป้านหนง........................................................

ส่งกอ............................................................

หสักฐานประทอนททรอ'ทอท 
1 1ส่า!นาก■ ห.7 
1 1 ส่า!นาทะ!นอนป้าน 
1 1ส่าเนาใบส่าป้ey กางสมร«
□ ไนงบรองนพหสั 
□  ป้นหกประว่าวัน ป้ารวงฟ้าอปกทรอง 
1 1ป้นรกสัออกองพง̂ งอสัาอส่บท]ร่อเท)ททน 
1 1 ร่น ๆ  งะบ............................................

องร่อ
(.................................................................)
ป้านหนง........................................................

องร่อ
(.................................................................)
ป้านหน,ง........................................................

พ!นงองว่ฟอ้บอุเกปอ้งนอร!ปนีทวานอ?ง
องรอ............................................................................... เพ ร าอ

(..................................................................)
ว่น................... ฟอ้น...........................ห .ศ.........................


