
๑ 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 

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

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๐  ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  และในคราวประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  มีมติเห็นชอบให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการ
ประกาศตําแหน่งว่างเพ่ือดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายขา้ราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ดังน้ี 
 

๑. ตําแหน่งทีร่บัสมัคร  
๑.๑ ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
       จํานวน  ๑   อัตรา ประกอบด้วย 

 ที ่ ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที ่ ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
๑ เจ้าพนักงานธุรการ อ ๓๑ 

 
ปฏิบัติงาน/ 
ชํานาญงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ 

 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๑.๒ ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
       จํานวน  ๑๒   อัตรา ประกอบด้วย 
 

ที่ ตําแหน่ง 
ตําแหน่ง
เลขที ่

ระดับ สังกัด 
หมายเหตุ 

๑ นักวิชาการเงิน    
และบัญชี 

อ ๑๔ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

 

๒ นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๑ ชํานาญการ/ 
ชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

เกษียณอายุฯ
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

๓ นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๔ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

 

๔ นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๖ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

 

๕ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

อ ๓๙ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

เกษียณอายุฯ
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

๖ นักวิชาการพัสดุ อ ๑๗ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ 

 

๗ นักวิชาการพัสดุ อ ๑๖ ชํานาญการ/ 
ชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ 

 

๘ นักประชาสัมพันธ์ อ ๕ ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มอํานวยการ 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ 

เกษียณอายุฯ
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

๙ นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๒ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ 

 

๑๐ นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๓ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ 

 

๑๑ นิติกร อ ๓๑ ชํานาญการ/ 
ชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพม.๙ 

 

๑๒ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

อ ๓๕ 
 

ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่ม) 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สพม.๙ 

เกษียณอายุฯ
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 



๓ 
 

๒. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัครเข้ารบัการคดัเลือก  
๒.๑ การเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องมีคณุสมบัติดังน้ี 
      ๒.๑.๑  “การเปลี่ยนตําแหน่ง” ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ทีม่ิใช่บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ใหดํ้ารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัด         
ส่วนราชการเดียวกัน 

     ๒.๑.๒ “การย้าย” ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือข้าราชการพลเรือนสามญั ให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ประเภทเดิม และระดับตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมในหน่วยงานการศึกษาที่สงักัดส่วนราชการเดียวกัน 

     ๒.๑.๓ “การโอน”  ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  สังกัดส่วนราชการอ่ืน ให้ดํารง
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทเดิม และระดับตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม 

     ๒.๑.๔ ต้องมีคุณสมบัติทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
มาตรฐานตําแหน่งที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

     ๒.๑.๕ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง
ที่จะแต่งต้ัง 

     ๒.๑.๖ ไมอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา         
อย่างเข้ม 

     ๒.๑.๗ ไมอ่ยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     ๒.๑.๘ ไมอ่ยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

     ๒.๑.๙ ไมอ่ยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 

     สําหรับผู้ขอโอนนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๔ – ๒.๑.๙ แล้วจะต้องได้รับ     
ความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้น้ันด้วย 

๒.๒ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ต้องเป็นข้าราชการในข้อใดข้อหน่ึง 
แล้วแต่กรณ ีดังน้ี 

      ๒.๒.๑ “การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตําแหน่งประเภท
ทั่วไป และตําแหน่งประเภทวิชาการ 



๔ 
 

๒.๒.๒ “พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน” หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอ่ืนที่กําหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหน่งฯ ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
และการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียดแนบท้าย ๑) 

๒.๒.๓ มีคณุสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมคีุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
ตําแหน่งที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๒.๒.๔ ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังจาก     
ผลการสอบแขง่ขันในประเภทตําแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตําแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขัน
ที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และต้องเป็น
ผลการสอบแขง่ขันในประเภทตําแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับตําแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 

๒.๒.๕ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งที่รับโอน 
๒.๒.๖ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
๒.๒.๗ ไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่า

กระทําความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒.๘ ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอ่ยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา    

เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๒.๙ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
๒.๒.๑๐ ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของ        

ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้น้ัน 
กรณีที่ผูม้ีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด บริหารงานบุคคล  

ในรูปคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นน้ันด้วย 

๒.๒.๑๑ กรณรีับโอนให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไปผู้ขอโอน
จะต้องผ่านการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด การพิจารณา         
รับโอนให้ดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนตามมาตรา ๕๗ แล้ว  และ       
การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน           
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เสรจ็สิ้นแล้ว 

 
๓. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

๓.๑ แบบคําขอเปลี่ยนตําแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ       
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) หรอื แบบคําขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) แล้วแต่กรณ ี               
ตามแนบท้ายประกาศน้ี โดยกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน ๑ ชุด (ติดรูปถา่ย ๑ น้ิว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน ๑ รูป )  



๕ 
 

๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๓ เอกสาร หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาตามแบบคําขอฯ ข้อ ๙  
๓.๔ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินประวัติ   

ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน  จํานวน ๕ เล่ม (รวมต้นฉบับ) ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
และการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (เอกสารแนบท้าย ๒) 

 
๔. การยืน่ใบสมัครเข้ารบัการคดัเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ย่ืนใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
ท้ายประกาศน้ีพร้อมเอกสารที่กําหนดในใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กลุม่บริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 
๐๓๕-๕๒๕๓๐๖   
 

๕. การประกาศรายชื่อมีสทิธิเขา้รบัการคดัเลอืก 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และเว็บไซต์ 
http://moesuphan.in.th  

๖. หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก 
จะดําเนินการคัดเลือกตําแหน่งประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป โดยยึดองค์ประกอบตาม

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และการย้ายขา้ราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (เอกสารแนบท้าย ๓) 

สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดําเนินการสอบ ภาค ข ความรู้เฉพาะตําแหน่ง        
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖    

 

๗. หลกัเกณฑ์การตดัสิน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะดําเนินการคัดเลือกตามประกาศฯ โดยพิจารณา

จากคะแนนองค์ประกอบตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับโอนพนักงานส่วนทอ้งถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้ายและการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เอกสารแนบท้าย ๔) ดังน้ี 



๖ 
 

๗.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม (ระดับชํานาญการพิเศษ) ให้นําคะแนนขององค์ประกอบ
ด้านที่ ๑-๒ มารวมกันแล้วจัดลําดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

๗.๒ ตําแหน่งอ่ืนนอกจากตําแหน่งในข้อ ๗.๑ ให้นําคะแนนขององค์ประกอบด้านที่ ๑-๒     
มารวมกันแล้วจัดลําดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  โดยผู้ผ่านการประเมินผลงาน
ระดับชํานาญการต้องผ่านการประเมินร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ระดับชํานาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมินร้อยละ 
๗๐ ขึ้นไป 

๗.๓ กรณมีีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตามหลักอาวุโสทางราชการ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๖๐๔/๑๑๘๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ 

๗.๔ ในกรณีมปัีญหาเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์น้ี ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
เป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัย โดยให้คําวินิจฉัยเป็นที่สดุ 

 

๘. วัน เวลา และสถานทีด่าํเนนิการคดัเลือก 
จะดําเนินการคดัเลือกตามกําหนดการคัดเลอืกแนบท้ายประกาศน้ี (รายละเอียดแนบท้าย ๕) 

สําหรับสถานทีค่ัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

๙. การประกาศรายชื่อผู้ได้รบัรบัการคดัเลือก 
จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามตําแหน่งว่างโดยไม่มีการข้ึนบัญชี  ภายในวันที่ ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  และเว็บไซต์ http://moesuphan.in.th  

๑๐. การพจิารณาบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๐.๑ การพิจารณาคัดเลือกบุคคล หากมผีูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก เปลี่ยนตําแหน่ง     

การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.     
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  และ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน      
มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐      
โดยจะพิจารณาตามลําดับดังน้ี 

๑)  ตําแหน่งเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะพิจารณาย้ายบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามแนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๒๒๑ ลงวันที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

๒) พิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในหน่วยงาน
การศึกษาที่สังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

๓) พิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ในหน่วยงานการศึกษาที่สังกัด         
ส่วนราชการเดียวกัน 

๔) พิจารณาเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสงักัด          
ส่วนราชการเดียวกัน 

๕) พิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.ครู พ.ศ. 
๒๕๔๗ สังกัดส่วนราชการอ่ืนให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  

๖) พิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 



๗ 
 

๑๐.๒ กรณทีี่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมคัรรายใดเป็นผูข้าดคุณสมบัติตามประกาศน้ี   
ให้ถือว่าบุคคลน้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังหรือรับโอนในตําแหน่งที่สมคัรเข้ารับ  
การคัดเลือก และหากผู้ใดได้รบัการบรรจุและแต่งต้ังตามผลการคัดเลือกแล้ว จะต้องถูกเพิกถอนคําสั่งบรรจุ
และแต่งต้ังหรือคําสั่งรับโอน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๑ 

 
 

(นายวีระ  ทวีสุข) 
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 

 


