
 

 

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

--------------------------------------------------------- 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยน า
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.1006.5/ว 7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ที่                
นร  1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2559 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว  14 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2552  และตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/ว347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบมีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  สามารถคัดสรร 
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง อาศัยอ านาจ ตามมาตรา 19 (4) ประกอบกับมาตรา 
29 มาตรา 57 และมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน พุทธศักราช  
2560 พ.ศ.2565  ประกอบกับมติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การ
ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้และการพิจารณารับย้ายบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามล าดับ ส่วนการพิจารณาโอนให้ด าเนินการหลังการย้ายหรือการเปลี่ยนต าแหน่ง  

                        ประกาศ  ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566   
 
 
 

(นายประเสริฐ  หอมดี) 
                                       ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
 
 



รายละเอียดองค์ประกอบและคะแนนการพิจารณาวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

................................................ 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย 
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยให้น า 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 
ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และตามหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จึงก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบและ
คะแนนการพิจารณาย้าย/การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อด ารงต าแหน่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 ตามรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้ 

1. ความรู้ความสามารถและประสบการณ์    คะแนน  40  คะแนน 
2. ผลการปฏิบัติงาน      คะแนน  20  คะแนน 
3. ความอาวุโส       คะแนน  10  คะแนน 
4. การรักษาวินัย      คะแนน  10  คะแนน 
5. วิสัยทัศน์และการน าเสนอวิสัยทัศน์ หรือแนวคิด การพัฒนางาน คะแนน  20  คะแนน 

    รวมคะแนน  100  คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          



 



 



 



 



 



 


