
 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
................................................................................... 

   ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2560   
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบ 
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัสุพรรณบุรี ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อรับโอนข้าราชการไปด ารงต าแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา๓๘ ค (๒)  ในสังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9  

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ ว 8  ลงวันที่ 10  
พฤษภาคม 2556  ที่ ศธ 0206.5/ ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  และหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  จึงประกาศ 
ต าแหน่งว่างเพื่อรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดดังนี้  

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกเพื่อรับโอน 

  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2  จ านวน 2 ต าแหน่ง   

 

 

 

 

 

     -/1.2 ส านักงานเขตพื้นที่... 

 

ที ่
ต ำแหน่งตำมกรอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง 

กลุ่ม ต ำแหน่งเลขที ่ ชื่อต ำแหน่ง ระดับ 

1 กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 22 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

2 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

อ 54 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญการ 
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  1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 8  ต าแหน่ง 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
    1. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะคัดเลือก ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   2. ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  
ที่ ก.ค.ศ. จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27  
สิงหาคม 2552 
   3. มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติในสายงานที่จะเขา้สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 

3. ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าร้องขอโอนพร้อมส าเนาประวัติที่มีผู้รับรองความถูกต้องและ 
เอกสารประกอบการพิจารณา  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างวนัที่ 9 – 17 ตุลาคม 2560  ในวัน และเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) 
หากพ้นจากก าหนดนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ  

4. เอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมแบบขอโอน 
  1. แบบแสดงความประสงค์ขอโอน หรือติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
   2. หนังสือยินยอมให้โอน จากหน่วยงานต้นสังกัด  จ านวน 1 ฉบับ 
   3. หนังสือรับรองความประพฤติ     จ านวน 1 ฉบับ  
   5. ส าเนาปริญญาบัตร  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จ านวนอยา่งละ 1 ฉบับ 
   6. ส าเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน     จ านวน 1 ฉบับ  
   7. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ ที่ระบุต าแหน่งและระดับปัจจุบัน  จ านวน 1 ฉบับ 
   8. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
 
          -/ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองส าเนา... 

ที ่
ต ำแหน่งตำมกรอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง 

กลุ่ม ต ำแหน่งเลขที่  ชื่อต ำแหน่ง ระดับ 
1 กลุ่มอ านวยการ อ 7 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ 14 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ 17 นักวิชาการพัสด ุ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ 18 นักวิชาการพัสด ุ
หรือ เจ้าพนักงานพัสด ุ

ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 28 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 32 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

7 กลุ่มนโยบายและแผน อ 39 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

8 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  

อ 57 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
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   ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 2-5 ทุกฉบับ โดยใช้กระดาษ 
ขนาด A 4 และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อในทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

  ผลงำนที่ส่งประเมิน 
   1. ให้ผู้ขอโอน จัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางาน  ตามแบบในหนังสือ 
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  จ านวน 1 ชิ้นงาน จ านวน 5 เล่ม  
และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อในทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
   2. ผลงานที่จะส่งประเมิน จะต้องประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และข้อเสนอแนวความคิด เพื่อพัฒนางานตามเงื่อนไข ขอบเขตของผลงานแต่ละระดับสายงานและมีรูปแบบ 
การเสนอผลงาน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 

5. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ทางเว็บไซด์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  www.moesuphan.go.th/ 
หรือตรวจสอบรายละเอียด ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   
โทร. 0 3552 5305  

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  
(ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนน 50 คะแนน)  

7. ก ำหนดวัน เวลำ กำรคัดเลือก 
 

รำยละเอียดกำรคัดเลือก        วัน/ เดือน/ปี            เวลำ            สถำนที่ 

สอบสัมภาษณ์ 20  ตุลาคม  2560 เวลา 09.00  เป็นต้นไป 
ห้องประชุมส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี 

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   1. ต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยเรียงล าดับคะแนน จากสูงสุด 
ไปต่ าสุด ตามจ านวนผู้ที่ผา่นการคัดเลือก 
   2. กรณีผลคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาแนวทางการจัดล าดับอาวโุสทางราชการ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0604/1184  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529 

9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนทางเว็บไซด์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุพรรณบุรี  www.moesuphan.go.th/   ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

10. กำรรับโอน 
   1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาให้รับโอนมารับราชการในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามความประสงค์ขอโอนในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับต าแหน่งที่ผู้สมัคร 
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันสมัคร   ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแตง่ตั้งในสังกัดเดิม 
หรือคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล แล้วแต่กรณี 
 
         /2. ในกรณีที่ส านักงานศึกษาธิการ.. 

 

http://www.moesuphan.go.th/
http://www.moesuphan.go.th/
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   2. ในกรณีที่ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดสุพรรณบุรี มีหนังสือทาบทามรับโอนไปยัง 
ต้นสังกัดแล้ว แต่ต้นสังกัดปฏิเสธ หรือให้โอนแต่ล่าชา้เกินกว่า 90 วัน หรือไม่ตอบรับหรือปฏิเสธภายใน 
ระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งหนังสือทาบทามรับโอน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับโอนผู้นั้น  
  3. กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังว่าผูไ้ด้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะยกเลิก  
ผลการคัดเลือกเฉพาะรายนั้นทันที และหากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะยกเลิกค าสั่งรับโอน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ 
   4. การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราวไม่มีการขึน้บัญชีไว้แต่อย่างใด  

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 

     ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 

(นายวีระ  ทวีสุข) 
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 กรรมการและเลขานุการกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
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