
 

 

 

                               

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุแต่งตั้งให้   
      ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน 

          จังหวัดร้อยเอ็ด 
…………………………………… 

 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด    
ในการประชุมครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2563  มีมติให้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการ พลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังวัดร้อยเอ็ด  

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560,ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2548,หนังสือส านักงานก.พ.ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552,หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 29       
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560, หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งและ
ระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)  
 

   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  9  อัตรา   

  1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
   ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค(2)  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  9  ต าแหน่ง  ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  จ านวน  4  ต าแหน่ง 
   1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
   1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จ านวน  3  ต าแหน่ง 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 1)  

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก                                                                     
   2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                                                                                                            /ตามมาตรฐาน... 
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ตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม 2556  (สามารถดาวโหลด ทางเว็บไซต์ https://www.otepc.go.th)   
    2.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง                 
ที่จะแต่งตั้งหรือรับโอน 
    2.3  ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 
    2.4 ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    2.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
    2.6 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา  
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    2.7 เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากผลการ
สอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขันที่ 
เทยีบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ก.พ. ก าหนด หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้อง
เป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 
     2.7.1 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งที่รับโอน 
     2.7.2 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
     2.7.3 ไม่เคยกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่า
กระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2.7.4 ไม่เคยถูกพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    2.8 กรณีผู้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 - 2.7 แล้วต้องได้รับความยินยอม
ให้โอนจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 
    2.9 กรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบริหารงาน
บุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นด้วย 

    3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร/วิธีกำรรับสมัคร 
   3.1  วิธีการรับสมัคร 
         3.1.1 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการประเมิน ตาม
แบบแนบท้ายประกาศฯ ด้วยตนเอง  
                      3.1.2 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  สามารถยื่นความประสงค์ได้ไม่เกิน  3  ต าแหน่ง
รวมทั้งต าแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างจากการเลื่อนไหลในคราวเดียวกัน    
   3.2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     3.2.1 ระหว่างวันที่  7 – 14 สิงหาคม 2563 (เวลา08.30น–16.30น ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
     3.2.2 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท  ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
                                                                                                    /4. หลักฐาน... 

https://www.otepc.go.th/
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  4. หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
   4.1 แบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข  2) จ านวน 1 ชุด 
   4.2 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา องค์ประกอบประเมิน ตัวชี้วัด ดังรายละเอียด
องค์ประกอบและคะแนนการพิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนฯ (เอกสารหมายเลข 3) จ านวน 3 ชุด 
   4.3 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัด
เดิมซ่ึงระบุวัน เดือน ปี ที่ให้โอน (กรณีขอโอน)  
   4.4 หนังสือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขอโอน เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 
   4.5 แบบค าขอนับเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ ง      
(กรณีประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และไม่ได้จัดกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27   สิงหาคม  2552   
   4.6 ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
ใบส าคัญการสมรสเป็นต้น (ถ้ามี) 

   ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ (ยกเว้นส าเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเป็น 
ผู้รับรองส าเนา)  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ และ  
วัน เดือน ปี ไว้ด้วย  

   ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดให้จัดท าเป็นฉบับเดียวกัน จ านวน 3 ชุด โดยจัดท าเป็นต้นฉบับ 1 ชุด 
และส าเนา 2 ชุด  

  5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 
21  สิงหาคม  2563 ไปจากที่ก าหนดตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไม่ว่า
กรณีใด ๆ  

  6. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก 
   6.1  พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และองค์ประกอบการประเมิน 
ตัวชี้วัดแบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562  
   6.2 กรณีเปลี่ยนต าแหน่ง การรับย้าย และการรับโอนต่างกลุ่มต าแหน่งไปแต่งตั้งให้ด าร ง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

  7. วิธีกำรคัดเลือก  ภำยในวันที่  28  สิงหำคม 2563 
   7.1 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่  28 กันยายน 2560 
   7.2 และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน  2560 

                                                                                                            /6.3 การพิจารณา... 
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  8. กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
   8.1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 
31  สิงหาคม  2563 
   8.2. การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชี  
   8.3. หากตรวจสอบภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ใน
ภายหลังมิได้ 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ ณ วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 
  
                             ( นายครรชิต วรรณชา ) 
               ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                   ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




