
 

 

 

 

 
        

 
 

                                  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน 
  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปล่ียนตําแหนง ยายและโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) 
         เพื่อยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวาง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 3 

……………………………………… 

     ดวย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ในคราวประชุม  ครั้งที่ 14/2564 เม่ือวันท่ี 
23 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติใหดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตําแหนง รับยายและรับโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร           
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  มาตรา 57 และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที ่แก ไขเพิ ่มเต ิมหน ังส ือสําน ักงาน ก.พ.              
ที่ นร 1006/ว 34  ลงวันที ่ 29 ตุลาคม 2547  หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่        
15 กันยายน 2548  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552   
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.     
ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30    
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  
และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 จึงประกาศ       
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตําแหนง ยาย  และโอนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และรับ
ยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  แทนตําแหนงท่ีวาง  ดังตอไปนี ้
 

 1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก จํานวน  6  ตําแหนง ดังนี้ 
                     1 ) ตํ าแหน งนั ก จัดการงานทั่ ว ไป  ระดับชํ าน าญ การพิ เศษ  ตํ าแหน งเลขที่  อ  1               
กลุมอํานวยการ (ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ)   
                     2) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ตําแหนงเลขที่ อ 31  ระดับ ชํานาญการพิเศษ 
(ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน) 
                    3) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ตําแหนงเลขท่ี อ 35  ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
(กลุมนโยบายและแผน) 
                    4) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล  ตําแหนงเลขที่ อ 22 ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ   
(กลุมบริหารงานบุคคล)      
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                   5) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  ตําแหนงเลขที่ อ 12 ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 (กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย) 
                   6 ) ตําแหนงเจ าพนักงานธุรการ ตําแหน งเลขที่  อ 7 ระดับปฏิบัติ งาน/ชํานาญงาน           
(กลุมอํานวยการ) 
 

 2. หลักเกณฑในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
                     2 .1  การเป ลี่ ย น ตํ าแห น งต อ ง เป น ข าร าช ก ารค รูแ ล ะบุ คล ากรท างก ารศึ กษ า                   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางาการศึกษา พ.ศ.2547 ที่มิใชบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     2.2  การยาย ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ.2547 หรือขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหนง
ประเภทและระดับตําแหนงเดียวกับตําแหนงท่ีประกาศวาง 
                     2.3 การโอน ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอ่ืน ดํารงตําแหนงประเภท และระดับ
ตําแหนงเดียวกับตําแหนงท่ีประกาศวาง 
 

                3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก   
  3.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามมาตรฐาน
ตําแหนงที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
                    3.2 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3.3  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับตําแหนงที่
จะแตงตั้งหรือรับโอน  
                   3.4 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเตรียมความพรอมพัฒนาอยางเขม  
                   3.5 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                   3.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ 
ความผิดลหุโทษ  
                   3.7 ไมอยูระหวางดําเนินคดีลมละลาย 
                 กรณีผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติขางตนแลว ตองไดรับความยินยอม ใหโอนจากผูมี
อํานาจสั่งบรรจุ และแตงตั้งของสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้นดวย 
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 4. กําหนดการดําเนินการ วัน เวลา สถานที่ดําเนินการ 
 
            กําหนดการดําเนินการ                 วัน/เดือน/ป   สถานท่ีดําเนินการ 
- ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 สพป.ขอนแกน เขต 3 
- ยื่นใบสมัครพรอมขอมูลบุคคล และ
รายงาน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง     
3 ป ตามแบบที่กําหนด 

ระหวางวันที ่12 - 20 มกราคม 2565  
(ในวันและเวลาราชการ)       
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
สพป.ขอนแกน เขต 3 

- ตรวจสอบคุณสมบัต ิ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565  สพป.ขอนแกน เขต 3 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคดัเลือก ภายในวันที่  25  มกราคม 2565 สพป.ขอนแกน เขต 3 
- ดําเนินการคัดเลือก ภายในวันที่  28  มกราคม 2565 สพป.ขอนแกน เขต 3 
- เสนอผลการคัดเลือกตอ อกศจ./กศจ.
และให ผู มี อํ าน าจตามมาตรา 5 3          
สั่งแตงตั้ง 

เมื่อมีการประชุม กศจ.ขอนแกน    สนง.ศธจ.ขอนแกน 

  
              5. การสมัครเขารับการคัดเลือก  
     5.1 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด  จํานวน 1 ชุด
พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ตอเจาหนาท่ีรับสมัคร โดยย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ณ กลุมบริหารงานบุคคล  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ระหวางวันที่ 12 - 20 มกราคม 2565  ในวัน
และเวลาราชการ หากพนกําหนดนี้ ถือวาไมประสงคเขารับการคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ   
 

                    5.2  ผูสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกไดเพียงแหงเดียว กรณีที่ 
กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการคัดเลือกพรอมกัน ใหผูสมัครเลิกสมัคร 
เขารับการคัดเลือกในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหรือในสังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดเพียงแหงเดียวเทานั้น หากปรากฏวาผูสมัคร
เขารับการคัดเลือกสมัครเกินกวา 1 แหง จะตัดสิทธิ์การคัดเลือกทั้งหมด 
 

             6. เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนในวันสมัครคัดเลือก 
                     6.1  ใบสมคัรตามแบบท่ีกําหนดแนบทายประกาศ   จํานวน  1  ชุด 
                     6.2  สําเนา ก.พ. 7 (ฉบับที่เปนปจจุบัน) ที่มเีจาหนาที่รับรองความถูกตอง  จํานวน  1  ชุด 
                     6.3  สําเนาปริญญาบัตรท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอก และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
                            และรับรองความถูกตอง         จํานวน  1  ชุด 
                     6.4  สําเนาคําสั่งมอบหมายงานที่เก่ียวของ                              จํานวน  1  ชุด 
                     6.5  แบบรายงานตามรายละเอียดองคประกอบและตัวชี้วัดแนบทายประกาศนี้ จํานวน  5  ชุด   
                     6.6 แบบประเมินบคุคลและผลงาน                                                จํานวน  5  ชุด 
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 7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
                    จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก ภายในวันที่  25  มกราคม 2565 
ทางเว็บไซต http://www.kkn3.go.th  และหากตรวจสอบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติตางไปจากที่กําหนด 
ตามประกาศ จะถือวาผูสมัครไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ไมวากรณีใด ๆ  
 

       8. หลกัเกณฑและวิธีการคัดเลือก   
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน จะดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการ         
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.5/ ว 30 ลงวันที่  28  กันยายน  2560  และตามองคประกอบ
ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.  2561  จากเอกสาร หลักฐาน ตามหลักเกณฑและวิธีการการคัดเลือกตามรายละเอียด        
แนบทายประกาศ  รวมคะแนนเต็ม 100  คะแนน ดังนี ้
   8.1  ความรูความสามารถและประสบการณ คะแนนเต็ม  40  คะแนน 
   8.2  ผลการปฏิบัติงาน                          คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
   8.3  ความอาวุโสทางราชการ                  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   8.4  การรักษาวินัย                              คะแนนเต็ม  10  คะแนน     
   8.5  วิสัยทัศนและการนําเสนอวิสัยทัศน หรือแนวคิด การพัฒนางาน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
   

               9. วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
      จะทําการคัดเลือก ณ สนามคัดเลือก ซึ่งจะประกาศใหทราบ พรอมกับการประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
 

              10. เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่จะไดรบัการพิจารณาคัดเลือกตองมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ไมนอยกวารอยละ 50 และ 
ตองไดคะแนนสูงสุด หากคะแนนรวมเทากันใหยึดอาวุโสตามหลักราชการ 
 

              11. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
                    จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  
เขต 3 หรือทางเว็บไซต http://www.kkn3.go.th ภายในเดือนมกราคม 2565  (หรือจนกวาจะมีการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ) 
 

 12. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
                     12.1 จะแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามตําแหนงที่วางตามประกาศรับสมัคร เมื่อไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง และแจง
หนวยงานสังกัดเดิมทราบ  
                     12.2 กรณีไดรับการคัดเลือก รายใดตองเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติ จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง เม่ือทราบผลจาก ก.ค.ศ.แลว  
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                    12.3  หากตรวจพบภายหลังวา ผูไดรับการคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติตางไปจากท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด จะไมพิจารณาแตงตั้ง หรือยกเลิกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลวแตกรณี จะรียกรองสิทธิใด ๆ 
ภายหลังมิได 
                    12.4 ผูท่ีดํารงตําแหนง คนละกลุมตําแหนง กับตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือก จะไดรับการแตงตั้ง  
เมื่อผานการพิจารณา ผลงาน ตามหลักเกณฑ และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน กพ. ที่ นร 1006/ว10       
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
                    12.5   การคัดเลือกคร้ังนี้ เปนการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไมมีการข้ีนบัญชีไวแตอยางใด  
 
                   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
                                             ประกาศ  ณ  วันที่  5   มกราคม  พ.ศ.2565 
 
 
 
 

            (นายกฤต สุวรรณพรหม) 
          ศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน 

                          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติหนาที่แทน 
                                                   ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


