
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

…………………………………………………………….. 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565  มีมติอนุมัติ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือคัดเลือกเปลี่ยนต าแหน่ง  
รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา   
38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 49 จ านวน  1  อัตรา   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  มาตรา 57  และมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไชเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  ประกอบกับ
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรือ่ง การย้ายและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)   
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15 กนัยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  และ
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
 
 

/1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก.... 
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1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 49   

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเพื่อย้ำยและแต่งตั้ง 
2.1 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน   

2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
         2.1.2.คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

         2.1.2.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน 
ต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10  พฤษภาคม 2556  

         2.1.2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
ได้แก่ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี 
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2.1.3 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
         2.1.3.1 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา  

6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2) หรือ  
ข้อ 4) ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  ข้อ 3) หรือ ข้อ 4) ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 

         2.1.3.2 ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ หรือด ารงต าแหน่งใดต าแหน่ง 
หนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2556 

และ 
2.1.4 ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

/3. วัน เวลา และสถานที่..... 
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3. วัน เวลำและสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2565  ในเวลาราชการและไม่เว้น
วันหยุดราชการ  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   

4. เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรยื่นสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ 

ช านาญงาน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2565  ดังนี้ 
4.1 แบบค าขอย้าย ใช้แบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) (แนบท้ายประกาศ) โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ จ านวน 1 ชุด ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป พร้อมเอกสารในข้อ 9 ที่ระบุในแบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
แบบประเมินและคะแนนประเมิน การเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค. (2) จ านวน  5  ชุด ทั้งนี้ขอให้ผู้ยื่นค าร้องรับรองส าเนาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด กรณีผู้ยื่นค าร้อง   
ไม่รับรองส าเนาถูกต้อง หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนในองค์ประกอบ/
ตัวชี้วัดนั้น 

4.3 ส าหรับผู้ที่ขอไปด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  ให้ส่งแบบ 
ประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2548 จ านวน 5 ชดุ ตามแบบที่ก าหนด 

5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 21 ตุลาคม  2565  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 และทางเว็บไซต์ http://www.sisaketedu1.go.th/ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะด าเนินการคัดเลือก 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง  องค์ประกอบ 
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยเรียงคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับในแต่ละต าแหน่ง  
กรณีผลคะแนนเท่ากันให้พิจารณาล าดับอาวุโสในราชการ  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 22   
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  เรื่อง การจัดล าดับอาวุโสในราชการ 
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7. กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะประกาศรายชื่อ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งตั้ง ภายในวันที่  28 ตุลาคม 2565  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และทางเว็บไซต์ http://www.sisaketedu1.go.th/ 

   หากมีผู้ประสงค์จะทักท้วงการประกาศผลการคัดเลือก ให้ด าเนินการทักท้วงได้  
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก  

8. กำรแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
8.1  จะย้ายและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกตามต าแหน่งที่ว่าง ตามประกาศรับสมัคร และ 

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง  หรือยกเลิกค าสั่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

8.2  การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 

               

 

 

                             ( นำยสุเทพ  ศรบุญทอง ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
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