
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงาน 
         ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

…………………………  
 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
30 กรกฎาคม ๒๕๖4 มีมติอนุมัติต าแหน่งว่างเพ่ือด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง  
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกั ดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
จ านวน 9 อัตรา 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 8 ลงวันที่ 
10 พฤษภาคม 2556 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘             
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 29 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/10 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 หนังสือ
ส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๕/31 ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562 หนั งสือส านักงาน ก.ค.ศ .  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/3 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/387 ลงวันที่  
4 พฤศจิกายน 2563 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 372 ลงวันที่ 
21 มกราคม 2562 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน 
และคะแนนประเมินวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1    
เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน  
และคะแนนประเมินวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ  
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

/สังกัด... 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 
 

 1. ต าแหน่งว่างท่ีใช้รับการคัดเลือก 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

 

ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
ระดับ 

ประเภท กลุ่ม/หน่วย 

1 อ 52 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 

 

ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
ระดับ 

ประเภท กลุ่ม/หน่วย 

1 อ 47 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ทั่วไป กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2 อ 51 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน 

3 อ 18 นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
ระดับ 

ประเภท กลุ่ม/หน่วย 

1 อ 7 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ทัว่ไป กลุ่มอ านวยการ 

2 อ 18 นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

3 อ 23 นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 อ 24 นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

/ส านักงาน... 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 

ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
ระดับ 

ประเภท กลุ่ม/หน่วย 

1 อ 31 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ กลุ่มนโยบายและแผน 

 
2. คุณสมบัติของผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก 

     2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน         
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

            2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานต าแหน่งที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

    2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง          
ที่จะแต่งตั้ง  

    2.4 ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔      
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
     2.5 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้ม 
     2.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน    
ทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2 .7 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
     2.8 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
                    2.9 กรณีผู้ขอโอนเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืน นอกจากจะมีคุณสมบัติ     
ตามข้อ 2.2 - 2.8 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       1) ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน ที่ ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง           
จากผลการสอบแข่ งขั น ในประ เภท ต าแหน่ ง เดี ย วกั น  ห รื อ เที ยบ เท่ ากั บ ต าแห น่ งที่ จ ะขอ โอน  
โดยเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต า แหน่งปัจจุบัน       
ก่อนขอโอน และต้องได้รับความยินยอมให้ โอนจากผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้น กรณีที่มีผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560) 
   2) ต้องเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแรกบรรจุในประเภท
ต าแหน่งเดียวกันกับประเภทต าแหน่งที่ผู้ขอโอนด ารงอยู่ในปัจจุบัน ตามผลการสอบแข่งขันได้ และผลการสอบ 
แข่งขันได้ต้องเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียง หรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ก.พ. 
หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/10 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563) 
 
 
 

/3. วัน เวลา... 
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

           ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ยื่นแบบค าขอฯ โดยมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอัตราว่าง หรือส่งเอกสารแบบค าขอฯ โดยมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ หรือขนส่งอ่ืนไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ เลขที่ 348 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ 32000 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  เลขที่ 219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ 
ต าบลรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ เลขที่ 197 หมู่ 20 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ระหว่าง 
วันที่  6 - 10 กันยายน 2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยจะถือวันที่
ประทับตรารับฝากนั้นเป็นวันที่รับเอกสาร และต้องไม่เกินวันและเวลาที่ก าหนดในประกาศ หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก กรณีผู้สมัครต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือด ารงต าแหน่งต่างสังกัด 
ให้เสนอขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นผ่านหน่วยงานต้นสังกัดก่อน  

 

 4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
           ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๑ เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้กรอกข้อความในแบบค าร้อง
และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อมรับรองส าเนาเอกสารให้ถูกต้อง แล้วยื่นเอกสาร ดังนี้ 

           ๔.๑ แบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (แบบ กศจ.สร. 1)  
หรือการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) (แบบ กศจ.สร. 2) 
      ๔.๒ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา องค์ประกอบการประเมินฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ    
พลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 4 ชุด 
      ๔.3 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา องค์ประกอบการประเมินฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เขต 2 และเขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
จ านวน 4 ชุด 

/๔.4 กรณีการขอเปลี่ยนต าแหน่ง... 
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                      ๔.4 กรณีการขอเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ต่างกลุ่มต าแหน่ง 
ไปแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคล และผลงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่                                                                                                              
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐  
ลงวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มาใช้โดยอนุโลม โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  
จ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
   4.4.1 ผลงานที่ผ่านมาที่เป็นผลส าเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่
รับผิดชอบของผู้ยื่นค าขอ ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
   4.4.2 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (แนวคิดท่ีจะพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง) จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 

   5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื อก       
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และทางเว็บไซต์ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  http://www.srnpeo.moe.go.th หรือ http://50 .surinpeo.com เว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ http://www.surinarea1.go.th เว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 https://www.srn2.go.th เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 https://www.srn3.go.th และเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ http://www.secondary33.go.th 

    ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนด  ตามประกาศ 
รับสมัคร จะถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ 
    

 6. วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน 
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม          
กับต าแหน่ง ภายในวันที่  8 ตุลาคม 2564 โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัดฯ                  
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน 
และคะแนนประเมินวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมาบรรจุและแต่งตั้ ง             
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

      ๖.๑ การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยจะ
พิจารณาเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

/๑) การย้าย… 
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      ๑) การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         ๒) การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๓) การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
๓๘ ค. (๒) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๔) การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดส่วนราชการอื่น และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอ่ืน 
      การรับโอนตามข้อ ๔) จะด าเนินการภายหลังจากการย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)          
และข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสร็จสิ้นแล้ว 
      ๖.๒ กรณีรับโอน จะพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์               
เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
   1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  และต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส รายละเอียด ดังนี้ 
                1.1 กรณีกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน (100 คะแนน) 
        ๑)  ความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
        2)  ประสบการณ ์คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
        3)  ได้รับเชิญ คัดเลือก แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน                 
                                               คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
        ๔)  การได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านการปฏิบัติงาน                                       
                                               คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
        5) การรักษาวินัย  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
        6) ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
               6.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 2 ปี)                               
                                                    คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
                  6.2 ผลงานที่เคยเสนอเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี)  
              คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                  6.3 ผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์
                        ต่อการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
        7) วิสัยทัศน์  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 
 
 

/1.2 กรณีต่างกลุ่มต าแหน่ง… 
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            1.2 กรณีต่างกลุ่มต าแหน่ง  
                                   พิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินในข้อ 1.1 (100 คะแนน) และต้องมี    
ผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ย้อนหลัง 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นแบบค าขอ
การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย) ตามแบบ กศจ.สร.1 ตามองค์ประกอบการประเมินข้อ 6 โดยผลการประเมิน
จากกรรมการแต่ละคน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

           2. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
       2.1 กรณีกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน (100  คะแนน)  
    1) ความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
    2) อายุราชการ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    3) การด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    4) การด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
        คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    5) ปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม                                  
                                              คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
    6) การได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านการปฏิบัติงาน 
        คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    7) การรักษาวินัย คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    8) การประเมินผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอ่ืนที่
แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถพิเศษ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ที่ประสงค์ขอย้าย (ย้อนหลัง 2 ปี) ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 
        8.1) สาระส าคัญของผลงานที่ผ่านมา คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
        8.2) สาระส าคัญของผลงานอื่นท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ
พิเศษ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ประสงค์ขอย้าย คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
        8.3) ผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    9) วิสัยทัศน์  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

         2.2 กรณีต่างกลุ่มต าแหน่ง (100 คะแนน) 
      การย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ (100 คะแนน) ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามองค์ประกอบที่ก าหนด เป็นค่าคะแนน         
ตามข้อ 2.1 โดยมีผลการประเมินผลงานตาม ข้อ 8 ผ่านเกณฑ์การประเมินส าหรับต าแหน่ง ระดับช านาญการ          
จากคณะกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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      ๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
            ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนไปบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการมากที่สุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณา
ล าดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๒  ลงวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
และผู้ที่ขอเปลี่ยนต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคล 
และผลงานตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 7. การประกาศผลการคัดเลอืก 
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเพียง ๑ คน ตามประกาศในแต่ละต าแหน่งว่างที่ใช้รับการคัดเลือก เมื่อ กศจ. สุรินทร์ มีมติอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
http://www.srnpeo.moe.go.th หรือ  http://50 .surinpeo.com เว็บ ไซต์ ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุ รินทร์  เขต ๑  http://www.surinarea1.go.th เว็บ ไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 https://www.srn2.go.th เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 https://www.srn3.go.th และเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
http://www.secondary33.go.th 
 8. การทักท้วง 
      ผู้ประสงค์จะทักท้วงการประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการทักท้วงได้  ภายใน ๓๐ วัน          
นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก 

 9. การแต่งตั้ง 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะด าเนินการ ดังนี้ 
      ๙.๑ จะด าเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุด และได้รับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
      ๙.๒ การให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

     ๙.3 กรณีการรับโอน เมื่อออกค าสั่งแล้วให้แจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิม     
ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือน โดยให้มีผลในวันเดียวกัน    
กับวันที่มีค าสั่งรับโอน และส่งตัวไปรับต าแหน่งใหม่ต่อไป 

     ทั้งนี้  ให้ผู้ ได้รับค าสั่งรับโอนต้องรายงานตัว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งรับโอน หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอ านาจสั่งรับโอน
อาจด าเนินการยกเลิกการรับโอนได้ 
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     ๙.4 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติ 
ต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี      
โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ 

 

      หากได้รับการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลแล้ว ไม่อนุญาตให้ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงใด  ๆทั้งสิ้น 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                               (นายสัมนาการณ์  บุญเรือง) 
                     ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  

                     กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง รบัย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประกาศ ณ วันที่  16  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4) 
************  

 
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ 

ภายในวันที่ 
16 สิงหาคม 2564 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของ ศธจ.สุรินทร์  
สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3
และ สพม.สุรินทร์ 

ระหว่างวันที่  
6 - 10 กันยายน 2564 

รับสมัครคัดเลือกบุคคล 
 

ยื่นเอกสารและใบสมัครด้วยตนเอง 
ทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล  
สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 
และ สพม.สุรินทร์ ทางไปรษณีย์ 
หรือขนส่งอ่ืน 
(รายละเอียดตามประกาศฯ) 

ภายในวันที่ 
24 กันยายน 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของ ศธจ.สุรินทร์ และ 
สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3
และ สพม.สุรินทร์ 

ภายในวันที่ 
8 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการคัดเลือก 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ประวัติ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน) 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  
ตามองค์ประกอบที่ กศจ.สุรินทร์
ก าหนด 

เมื่อ กศจ. สุรินทร์  
มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ทางเว็บไซต์ของ ศธจ.สุรินทร์  
สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3
และ สพม.สุรินทร์ 

 
 
 
 

 
 

 


