
 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)                       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

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

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2564 มีมตใิห้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 
  อาศัย อ านาจตามความในมาตรา  57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2548 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.               
ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้าย การโอน หรือ
การเลื่อนระดับต าแหนง่(แล้วแต่กรณี) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5  จ านวน 1  ต าแหน่ง ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  “การเปลี่ยนต าแหน่ง” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

  “การย้าย” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการ
พลเรือน ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมใน
หน่วยงานการศึกษาที่สังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

  “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดส่วนราชการอ่ืนให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม 
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1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
นิติกร ระดับปฎิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 29   กลุ่มกฎหมายและคดี 

2. คุณสมบัติของผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอน 
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
       2.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
       2.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
       2.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
      2.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      2.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
             ส าหรับผู้ขอโอน ต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

3.   ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร 
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ยื่นแบบค าร้อง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารด้วยตนเอง                   
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564              
ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564    ในวันและเวลาราชการ   หรือจัดส่งเอกสารการรับสมัครทางไปรษณีย์      ไปที่                              
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เลขท่ี 118 หมู่ 12 ต าบลด่านขุนทด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210 โดยประทับตราไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้วันส่งไม่หลังวันรับ
สมัครวันสุดท้าย หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 

4. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร  
4.1 ค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอน ตามแบบที่ก าหนด(ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป) พร้อมเอกสาร 

ประกอบ จ านวน 1 ชุด 
4.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองค์ประกอบการพิจารณาการย้าย การโอน หรือ 

การเลื่อนระดับต าแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จ านวน 3 ชุด (เอกสารหมายเลข 2) 
             (1) ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 3 ปี ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4  ไม่รวม
ภาคผนวก (รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาข้อ 2.1) จ านวน 1 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 3) 
             (2) แนวทางในการพัฒนางานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษเอ 4  
(รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาข้อ 2.2) จ านวน 1 เรื่อง  (เอกสารหมายเลข 4) 
        4.3 เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามแบบค าขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการ
พิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่ง  ย้าย  และโอน  โดยมีผู้รับรองส าเนาถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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4.4 ผู้ยื่นใบสมัครมีหน้าที่ศึกษารายละเอียดตามประกาศนี้ และต้องรับผิดชอบในการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือไม่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ภายหลังได้ 

  5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  17 พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และทางเว็ปไซต์ http://www.korat5.go.th/ 

                     6. วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตาม 
องค์ประกอบการพิจารณาการย้าย การโอน หรือการเลื่อนระดับต าแหน่ง(แล้วแต่กรณี) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 
   6.1 รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา ประกอบดัวย 3 ส่วน  100  คะแนน 
         ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   50    คะแนน 
         ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3 ปีย้อนหลัง     35  คะแนน 
          และแนวทางการพัฒนางานในต าแหน่งที่จะรับการแต่งตั้ง 
        ส่วนที่ 3 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)    15 คะแนน 
   6.2 รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา กรณีที่มีผู้สมัครในต าแหน่งเดียวกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 
        ประกอบด้วย 4 ส่วน       150 คะแนน 
        ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   50 คะแนน 
       ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3 ปี ย้อนหลัง     35  คะแนน 
          และแนวทางการพัฒนางานในต าแหน่งที่จะรับการแต่งตั้ง 
       ส่วนที่ 3 ความเหมาะสมกับต าแนห่ง (สัมภาษณ์)     35  คะแนน 
       ส่วนที่ 4 ทดสอบความรู้เฉพาะต าแหน่งโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  50  คะแนน 

       รายละเอียดหลักสูตรการทดสอบความรู้เฉพาะต าแหน่ง 

 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                  

พ.ศ. 2561 
4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. 2550 
5. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561 
6. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
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8. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
9. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 

6.3 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอน ต้องได้คะแนนรวมทุก 
องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป กรณีผลรวมคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนส่วนที่ 2 สูงกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า           
หากคะแนนส่วนที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากแนวทางการจัดล าดับอาวุโสทางราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                        
ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลววันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

              6.4 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรรา 38 ค.(2) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 โดยพิจารณาเรียงล าดับ ดังนี้ 

(1) การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
(2) การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(3) การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(4) การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5    และทาง
http://www.korat5.go.th/ 
  8. การแต่งตั้ง 
     8.1 การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
                             ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา แล้ว 
     8.2 การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว ไม่มีการข้ึนบัญชีแต่อย่างใด 
     8.3 กรณีตรวจพบภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ 
                      ประกาศฉบับนี้ จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งโดยพลัน แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทฺธิ 
                             ใดๆ ในภายหลังมิได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 ลงชื่อ   

            (นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5          
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      เอกสารหมายเลช 1 
 

แบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

          เขียนที่............................................. 

       วันที่.............เดือน....................พ.ศ..................... 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)...............................................................................อายุ...... ..............ปี 

เกิดวันที่................เดือน.................................พ.ศ.................เลขประจ าตัวประชาชน..................................................... 

ปัจจุบันเป็นข้าราชการ.......................................................................ต าแหน่ง.......................... ...................................... 

ระดับ/วิทยฐานะ..........................................รับเงินเดือน ระดับ/ขั้น......................... อัตรา/ขั้น................................บาท 

สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/ส านัก..........................................................กรม............................... ............................ 

กระทรวง...........................................................ตั้งอยู่ที่........................................หมู่ที่. ..........ถนน................................. 

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.............. .................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์................. 

โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................โทรสาร.............................e-mail……….................. 

 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ถนน................................ต าบล/แขวง..........................................  

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.....................e-mail…………………… 

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

ต าแหน่ง..............................................................กลุ่ม/สถานศึกษา......................................... ............................................ 

สังกัดหน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ............................................................................................ ................................... 

 ข้าพเจ้าขอเรียนว่า 

1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ.ศ. 2547 
 2.  เริ่มรับราชการ เป็นข้าราชการ.......................................เมื่อวันที่.............เดือน......................... ...พ.ศ................. 
ต าแหน่ง........................................................ระดับ/ชั้น.......................สังกัด.................................................................... ....... 
ส่วนราชการ.............................................................................กระทรวง............................. .................................................... 
  
 
 
 
 

รูปถ่าย 1 น้ิว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน      

6 เดือน 



 
 
 

- 2 - 
 

3. วินัย/คดีความ 
    (    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
    (    ) อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย (    ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
    (    ) อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา  (    ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา 
    (    )อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย (    ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
4. เหตุผลการขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน 

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

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

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

 5. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

ที ่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

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

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

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

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

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

 6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง/ระดับ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน) 

ที ่ วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

 ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการให้ระบุว่าบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีใด พร้อมเอกสารหลักฐาน 
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 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนต าแหน่ง                 
/ย้าย /โอน(ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
  7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 2 ปี) 
....................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................ .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
  7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
........................................................................................................................................................ ..................................... 
  7.3 ผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
........................................................................................................................................................................... .................. 
 8. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับเงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ.................................บาท เมื่อได้
เปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนมาด ารงต าแหน่งใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทน ตามที่ก าหนด 
ส าหรับต าแหน่งนั้น 
 9. เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณาโดยมีผู้รับรองส าเนาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                
ว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้ 
  9.1 ส าเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการส าเร็จการศึกษา 
  9.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  9.3 ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
           ตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  9.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ 
                     หรือหน่วยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน 
  9.5 หนังสือยินยอมการับเงินเดือนที่ต่ ากว่าเดิม (ถ้ามี) 
  9.6 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
  9.7 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ 
            ต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอโอน 
  9.8 ส าเนามาตรฐานต าแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนด ารงต าแหน่งอยู่ปัจจุบัน 
                     ในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
  9.9 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
  ใบส าคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 
  9.10 เอกสารหลักฐานอ่ืนที่ผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับย้าย/โอน   
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 9.11 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในต าแหน่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 
   ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทต าแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน 
                      ประเภทต าแหน่ง 

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนไว้นี้ 
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงชื่อ)............................................... 
             (..............................................) 
            ต าแหน่ง................................................. 
ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ...........................................................................................  
                                                                          
                                                            ( ลงชื่อ)....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

           (...................................................) 
          ต าแหน่ง………………………………………………./ความเห็น...... 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง/ส านัก หรือเทียบเท่า)* 
......................................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
                                                            ( ลงชื่อ)....................................................ผู้บังคับบัญชา 

           (...................................................) 
          ต าแหน่ง………………………………………………. 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ)** 

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

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

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

           (...................................................) 
          ต าแหน่ง………………………………………………. 

 
 

หมายเหตุ *1. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นของเปลี่ยนต าแหน่ง  
                        ย้าย/โอน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งรับรองความประพฤติ ความรู้ 
                          และความสามารถในการปกิบัติหนาที่ราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็น 
                          ผู้บังคับบัญชาไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 
           **2. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน หรือเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบรายงานข้อมุลองค์ประกอบการพิจารณาการย้าย การโอน หรือการเปลี่ยนต าแหน่ง ตาม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบการพิจารณา 

คัดเลือกบุคคลเพื่อเป,ยนต าแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกา และการย้าย 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
……………………………………………………………………………………. 

ชื่อ.........................................................สกุล............................................................ ........................................................... 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ..................................................................................ต าแหน่ง............................................ ............ 
ระดับ/วิทยฐานะ..........................................................................................รับเงินเดือน.. .................................................. 
อัตรา/ขั้น...........................................บาท สังกัด/หน่วยงานการศึกษา/กอง/ส านัก................................... ......................... 
กรม.....................................................................................กระทรวง.................................................................................  
ส่วนที่ 1  ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
            (ผู้สมัครแสดงเอกสารหลักฐาน และรับรองส าเนาถูกต้องทุกรายการ) 

1.1 คุณวุฒการศึกษา.................................................................................................................... ......................... 
1.2 ระยะเวลารับราชการ นับตั้งแต่บรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการ ถึง วันที่ยื่นใบสมัคร 

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
1.3 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน 

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
1.4 การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี 

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

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

......................................................... ................................................................................................................  
1.5 ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน หรือเป็นวิทยากรในระยะ 

เวลาย้อนหลัง 3 ปี 
.................................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
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 1.6 วินัยและการการรักษาวินัย ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 

1.7 ได้รับเกียรติบัตร หรือหลักฐานที่แสดงซึ่งการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................ .............................................................................................  

ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 3 ปี และนวทางในการพัฒนางานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
            (ให้รายงานข้อมุลตามรูปแบบ เอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 
 

ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ย้อนหลัง 3 ปี 
 

1. ชื่อผลงาน.................................................................................................................... .......................... 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ..................................................................................................................... .... 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

1......................................................................... ...................................................................................  
2............................................................................................................................ ............................... 
3........................................................................................................................................... ................ 
4................................................................................................................. .......................................... 

      4.  สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ........................................................................................... ......... 
            ............................................................ ................................................................................................  
            ............................................................................................................................. .............................. 
      5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 

1.............................................................................สัดส่วนของผลงาน................................ ................ 
2...................................................................... ......สัดส่วนของผลงาน................................................. 
3............................................................................สัดส่วนของผลงาน................................. ............... 

      6. ส่วนของงานที่เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
          ............................................................................................................................. ............................... 
      7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)............................................................................................  
         ............................................................................................................................. ............................... 
      8. การน าไปใช้ประโยชน์........................................................................................................ .................. 
         .............................................................................................. .............................................................. 
      9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค................................................................................  
         ...........................................................................................................................................................  
    10. ข้อเสนอแนะ............................................................................................................... ....................... 
         ............................................................................................................................. ............................... 
 
    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

       ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอผลงาน 
            (............................................) 
       วันที่................................................ 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 4 
 

แนวทางในการพัฒนางานในต าแหน่ง................................................ 
 

ของ.............................................................. 
เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................................ต าแหน่งเลขท่ี............................ .................... 

สงกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 
เรื่อง....................................................................................................................... ....................................................... 

หลักการและเหตุผล 
                    ................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................................................................................... .................................................. 

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
                    .......................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................. ......................................... 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    ............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................. ..................... 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                    ..................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................... ............................................................................................................................. . 
 
                                                                          ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอผลงาน 
             (............................................) 
            ผู้เสนอแนวคิด 

            วันที่................................................ 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1)   เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา 
  (2)   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  (3)   ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่ เ ก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง 
การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 

            2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
            3. ด้านการประสานงาน  

  (1)   ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ  

  ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตาํแหน่ง 
2. มีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร    

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี        
 

 1.  ด้านการปฏบิตักิาร 

  (1) พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
กับหน่วยงาน 
  (2)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
  (3) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
  (4) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการดําเนินการเรื ่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดี
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 
  (5) ช่วยให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
กับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 
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 2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

 3.  ด้านการประสานงาน   

  (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2)   ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบรกิาร  

  ให้คําปรึกษาแนะนํา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  

 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น  

4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก 

 2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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