
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

เรื่อง ร บัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ 

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเ~ะบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ส~ ค.(๒) 

ส งักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยดำเนินการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน 

ตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว ๓0 ลงวันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๐ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ 

อืน่มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา๓๘ค.(๒)ตามหนังสีอสำนักงานกคศ.ที่ศธ ๒ ๖๕/ว๒๙ลงนที่๒๘กันยายน๒๕๖ 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ่กษำสุโขทัย~ตํ๑ สําํนักงานเขตฟิ~นที่การศึกษาประถมศึกษวํ 

ส โุขทัย เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโข~ย รวม ๙ อ ตัรา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด และในคราวประชมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ 

๒๑ ันยายน ๒๕๖๓ มีมติกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ต วัชี้'วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน 

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโฃทัย ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ต วัชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลาfารทางการศึกษาและการย้ายฃ้าราชการ 

พลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงติาแหน่งบุคลากรทางการศีกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

,, 

และมีมติกำหนดองค์ประกอบการประเมินตัวชีวัด แบบประเมิน เ~ะคะแนนประ~นรายละเอียดตามประกาศ 

คณะกรรมการศึiาษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงน่ที่ ๒๒ ก นัยายน ๒๕๖๓ เรื่อง องค์ประกอบก'ารประเมิน 

ต วัชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ 

ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคล'ากรท'างการศึกษา ติาแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นตามม´าตรา ๓๘ ค. (๒) ส งักัดสำนักงานเขตพื้นที่ก'ารศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ แห่งพระราช~ญณัูติระเบียบ 

ข้าราชฺการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ด่วนทีสุด ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ห~งสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๐๗๐๘/ว ๙ 

ลงวัน่ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ ก นัยายน ๒๕๔๘ 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงาน ก.พ. 

ที  ่นร ๑ ๖/ ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ ธ นัวาคม ๒๕๔๙ หนังสือสำนักงาน ก ค ศ ที  ่ศธ ๒ ๖ ๕/ว ๘ ลงวันที่ 

๑๐ พฤษํ~าคม ๒๕ ๒๕๕๖ หนังสือสํๅนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ล งํ วํ~ัที่ ๒๗~ง ๒๗~งหำคํม ๒๕๕๒ 

,,หนังสือสำนักงาน... 



- 

๒ 

- 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ ๒๐๖.๕/ว๒๙ลงวันที่๒๘กันยายน๒๕๖๐หนังสือสำนักงานกค.ศ.ที่ศธ๐๒๐๖๕/๑๐ 

ลงวั'น~๑๓ มกร มกราคม ๒๕๖๓ หนังสือสิานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ๐๒๐๖.๕~๓๘๗ลํงวั~ ๔พฤศจิกายน่๒๕๖๓ 

, , , 

ประกอบกับคำสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และมติคณะกรรมการศึกษาธิการังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 

อืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับ่สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ 

อืน่มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศีกษา 

อืน่ตามมาตรา๓๘ ค.(๒)ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ด งันี้ 

ในประกาศนี้ 

๑. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวัน่ที่ ๒๘ 

ก นัยายน ๒๕๖๐ ด งันี้ 

'~การเปลี่ยนตำแหน่งง' หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญณัูติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที ม่ิใช่บุคลากรทางการ 

ศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)ให้ดำรงติาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ในสังกัด 

ส่วนราชการเดียวกัน 

'เการย้าย'' หมายถีง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามพระราชบัญฌัูติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 

อืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทเดิม และระดับติาแหน่งไม่สูงกว่าเดิม ในหน่วยงานการศึกษาที่สังกัด 

ส่วนราชการเดียวกัน 

~'การโอน'' หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

. , 

ตามพระราชบัญณัูติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ส งักัดส่วนราชการอืน 

ให้ดำรงตำแหน่งบุคล'ากรทางการศีfาษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทเดิม และระดับตำแหน่ง 

ทีไ่ม่สูงกว่าเดิม 

๒. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที ๒๘ 

ก นัยายน ๒๕๖๐ ด งันี้ 

'~การโอน" หมายถึง fาารโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามfาฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

งานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัณู และการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาตามพระราชบัญณัูติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ 

ที่แก~ขเพิ่มเติมและมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูแลฺะบุคลากรทางการ 

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททัวไป และตำแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 

/พนักงานส่วนท้องถิน... 



- 

๓ 

- 

'เพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น '' หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 

ที ก่ำหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งฯ แนบท้ายหลักเกณฑ์ตามห~งสือสำ~กงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๐ 

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัด่เลีอก 

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ส งักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาในจังหวัดสุโขทัย จิานวน ๙ ติาแหน่ง 

(รายละเอียดแนบท้าย ๑) 

๒. ค ณุสมบัติของผู้มีสิท~สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๒.๑ คุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราช~ญณัูติระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗ ที ข่อเปลี่ยนติาแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลฺากร 

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที  ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวัน่ที ๒๘ 

ก นัยายน ๒๕๖๐ 

๒.๑.๑ มี คุณสมบัติทัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

ครและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

๒.๑.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของประเภท สายงาน และระดับ่ตำแหน่ง 

. V ทีจะแต่งตัง 

๒.๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ หรือเตรียมความพร้อมและ 

พ ฒันาอย่างเข้ม 

๒.๑.๔ ไ,ม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๑.๕ ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 

หรือความผิดล โทษ 

๒.๑.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกดิาเนินคดีล้มละลาย 

สำหรับผู้ขอย้ายและผู้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๖ 

แล้วต้องได้รับความยินยอมให้เปลี่ยนติาแหน่ง/ย้าย/โอน จากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

๒.๒ คุ ณสมบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที ไ่ด้รับการบรรจุและ 

แต่งตั้งจากผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งที่จะขอโอนโดยเป็น 

การสอบแข่งฃันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณ~ วิวิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. 

กำหนดและต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทติาแหน่งเดียวกันหรึอเทียบเท่ากับติาแหน่งปัจจุ~นก่อน 

โอนตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖ 

๒.๒.ด่ มี คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราช~ณูณัํู'ติระเบียบข้าราชการ 

ครและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสม~ติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม 

มาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

/๒.๒.๒ ต้องเป็น... 



-๔-

๒.๒.๒ ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

จากผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งที่จะขอโอนโดยเป็น 

การสอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 

และต้องเป็นผลการสอบแข่งขัน์เนประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งปัจจุ~นก่อนโอน 

๒.๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับ่ 

ตำแหน่งทีรับโอน 

๒.๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ หรือเตรียมความพร้อมและ 

พ ฒันาอย่างเข้ม 

๒.๒.๕ ไม่เคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่าง 

V ถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยหรือถูกตังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๒.๖ ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาณูา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนิน 

คดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๒.๗ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 

สำหรับผ้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๑ _ ๒.๒.๗ แล้วต้องได้รับ 

ความยินยอมให้โอนจากผู้มีอำนาจ~งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราซการหรือหน่วยงานต้น~งกัด~มของผู้น~นด้วย 

๓. กำหนดการและวิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๓.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง 

ให้ผู้สมัครดาวนโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

https://www.stipeo.go.th หัวข้อ ข่ าวคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และยื่นแบบคำขอ 

เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัณู 

ไปบรรจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) หรือแบบคำขอโอน 

พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

เข้ารับการคัดเลือก ด้วยตนเอง ที ส่ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขที่ 

๑/๔๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกล้วย อำ เภอเมืองสุโขทัย จ งัหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๖ ธ นัวาคม 

๒๕๖๕ -- ๑๓ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ . ๑๒.๐๐ น. ภาคปาย 

เวลา ๑๓.๐๐ -- ๑๖.๓๐ น.) หากพ้นกำหนดวัน เวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 

๓.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัด่เลือก สามารถยื่นแบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ 

ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและfาารย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นต'ามมาตรา ๓๘ ค.(๒) หรือ แบบคำขอโอนพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นและข้าราซการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้´าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMs) โดยสามารถดาวนโหลด 

เอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย h~่wvw~peo.go.th ห วัข้อ ข่าวคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัดสุโฃทัย โดยจัดส่งแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

fาลุ่มบริหารงานบุคคล เลขที่ ๑/๔๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จ งัหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ 

โดยเขียนที่มุมซองว่า เ~สมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)'' 

,ทั้งนี~.. 



๕ 

ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร 

ระหว่างวันที่ ๖ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ - ๑๓ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ (หากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประ~บตรา 

รับฝากก่อนวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือรับฝากหลังวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับ 

การพิจารณา) หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข ๐๕๕-๖๕๑๑๑๒ กลุ่มบริหารงาน 

บุคคล สำน กังานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

๔. วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครเข้ๅรับการคัดเลือก 

๔.๑ ผ้สูมัครเข้ารับการคัดเลีอกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 

เข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ 

ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทุกรายการ หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 

จะถือว่าเป็นผูไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิการคัดเลือก 

๔.๒ ให้ผู้สมัครเลือกสมัครได้ตำแหน่งเดียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งตำแหน่ง และหรือสมัคร 

เกินหนึ่งแห่งจะถือว่าเป็นผูไม่มีสิทธิเข้ารับ่การคัดเลือกและถูกตัดสิทธิกๅรคัดเลือก 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัด่เลือก 

๕.๑ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษๅอื่น 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๐ 

ให้แนบเอกสาร ด งันี้ 

๕.๑.๑ แบบคิาขอเปลียนตำแหน่ง/ย้าย/โอนฃ้าราซการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรีอนสามัณู ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงติาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 

, ~,, , , , 

อืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ติดรูปถ่าย ๑ นิว ที ถ่ายไ~เม่เกิน ๖ ๖ เดือน) (เห้ระบุตำแหน่งทีขอเปลียน ตำแหนง/่ 

ย า้ย/โอนได้ตำแหน่งเดียว) (รายละเอียดแนบท้าย๒) 

๕.๑.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

๕.๑.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 

๕.๑.๔ สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที ม่ี รายละเอียด 

ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มรับราชfาารจนถึงํจจุ~น ร บัรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ 

๕.๑.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรีอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๕.๑.๖ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ตํ่ากว่าเดิม (ถ้ามี) 

๕ ๑.๗ สำเนาเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 

แบบประเมิน และคะแนนปรํะเมิน ในการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำเนินการติดสลิปตัวชี้วัดด้วยและให้ดำเนินการประเมิน 

ตนเอง ตามองค์ประกอบตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยกำหนดตามประกาศ 

คณะกรรมการศึfาษาธิการสุโขทัย ลงวันที่ ๒๒ ก นัยายน ๒๕๖๓ (องค์ประกอบในก'ารพิจารณาข้อใดไม่แนบ 

เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณา จะไม่ได้คะแนนในองค์ประกอบนั้นๆ) (รายละเอียดแนบท้าย ๔) 

๕.๑.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ดำรงตำแหน่ง 

อยู่ป้จจุบันในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 

/๕.๑.๙ กรณีบรรจ... 
จ 



- 

๖ 

- 

๕.๑.๙ กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้น 

จากระดับ ๑ และ ๒ ต่ อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการให้ส่งเอกสารหลักฐาน 

การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง 

๕.๑.๑๐ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสำคัณูการเปลี่ยน 

ชือ่ตัว ชือ่สกุล ใบสำคัณู่การสมรสเป็นต้น (ถ้ามี) 

๕.๑.๑๑ กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง การรับย้าย และการรับโอนไปต่างกลุ่ม 

ตำแหน่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณาการประเมิน 

บุ คคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ~ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ 

สิานักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มาใช้โดยอนุโลมและตามหนังสือ 

สำน กังาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวัน่ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามแบบที่กำหนด 

(๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไปจะต้องได้ดำรง 

ตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบ 

สำเนาคิาสั่งรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่งหรือคำสั่งมอบหมายให้ปฏิ~ติหน้าที่ดังกล่าวอย่าง 

ช ดัเจน 

(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับซำนาญการขึ้นไปจะต้องนำเสนอ 

ผลงานที่จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ย้อนหลังไดไม่เกิน ๓ ปี จำนวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง (รายละเอียดแนบท้าย๔) 

และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จิานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง (รายละเอียดแนบท้าย ๔) 

ทั ง้นี้ สำเนาหลํกฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า 

'เสำเนาถกต้อง" พร้อมทั้งลงลายมีอชื่อไว้ด้วย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณทุก 

หน้า ทั ง้ น้ี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องนำเอกสารหลักฐานมาประกอบการสมัคร 

ให้ครบถ้วน หากขาดเอกสารข้อใดข้อหนึ่งอาจไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือไม่มีสิทธิเข้ารับการ 

ค ดัเลือก แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ม ไิด้ 

หมายเหต .ุ เอกสารทั้งหมดให้จัดทำเป็นฉบับเดียวกัน จำนวน ๖ ชุด 

โดยให้จัดทำเป็นต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๕ ชด 

๕.๒ กรณีรับโอนพนักงานส่ว นท้อ งถิ่นและข้าราขการอื่นมาบร รจและแต่ง~งเป็ น

ข้าราชการครูและ บคลากรทางก ารศึกษาติาแหน่ งบคลาฺฺกรทางการศึfาษาอื่นตามมาต รา ๓๘ ค.(๒) 

ตามหนังสือสำนักงานก.คศ.ที่ศธ ๒ ๖๕/ว๒๙ลงนที๒๘กํนยายน ๒๕๖ ให้แนบเอกสารดังนี้ 

๕.๒.๑ แใ~คํ~ขอ่โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

(ติดรูปถ่าย ๑ นิ ว้ ที ถ่่ายไวไม่เกิน ๖ เดือน) ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ (เห้ระบุติาแหน่งที่ขอเปลี่ยน 

ตำแหน่ง/ย้าย/โอน ได้ตำแหน่งเดียว) (รายละเอียดแนบท้าย ๓) 

๕.๒.๒ สำเนาปริญณูาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

๕.๒.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ('T'ranscript) 

๕.๒.๔ สิาเน'าทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ ๗) หรือ ก.ค ศ.๑๖ ที ม่ี รายละเอียด 

ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ร บัรองสำเนาโดยเจัำหน้าที่ผู้รับํผิดชอบงานทะเบียน 

ประวัติ 

๕.๒.๕ สำเนาบัตรประจำตัว์ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ 

๕.๒.๖ หนังสือยินยอมการ~บ่เงินเดือนที่ตํ่ากว่าเดิม ( (ถ้ามี) 

/๕.๒.๗ สำเนาเอกสาร... 



-๗-

๕.๒.๓, สำเนาเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 

แบบประเมิน และคะแนนประเมินในการดำเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ 

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ~กษา ตำแหน่งบุคลากรทํการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

ให้ดำเนินการติดสลิปตัวชี้วัดด้วย และให้ดำเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบตัวชี้วัด 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการสุโขทัย 

ลงวัน่ที่ ๒๒ ก นัยายน ๒๕๖๓ (องค์ประกอบในการพิจารณาข้อใดไม่แนบเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ 

พิจารณาจะไม่ได้คะแนนในองค์ประกอบนั้นๆ) (รายละเอียดแนบท้าย ๕) 

๕.๒.๘ สำเนามาตรฐานตำแหน่งที่ผู้ขอโอน ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน 

ในส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 

๕ ๒ ๙ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่
อสกุล 

่ บส°าคัญการสมรสเ~นํต้น ( 

๕.๒.๑๐ สำเนาประกาศ เรืองการรับสมัครสอบแข่่ น เพือบรรจุและแต่งตัง 

บุ คคลเข้ารับราชการฯ การสอบแข่งขันในประเภทเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับตำแหน่ง~จะขอโอน 

โดยเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที ๋ก.พ.หรือ 

ก.ค.ศ. กำหนด และต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทติาแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับตำแหน่ง 

~จจุบันก่อนโอนจากส่วนราชการหรือห~นวยงานสังกัดเดิม 

๕.๒.๑๑ สำเนาประกาศ เรื่อง การขึ้นบัณูชีและการยกเลิกบัณูชีผู้สอบแข่์ นได้ 

ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ จากผลการสอบแข่ง ~นประเภทเดียวกัน 

หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียว 

ก บัหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที  ่ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กิาหนด และต้องเป็นผลการสอบแข่งขั~นประเภท 

ติาแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งปัจจุบันก่อนโอนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 

๕.๒.๑๒ สำเนาหนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ 

๕.๒.๑๓ สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ผ้สูอบแข่งขันได้ 

๕.๒.๑๔ กรณีโอนต่างกลุ่มตำแหน่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับชํๅนาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กิาหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก พ ที ่นร.๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวัน่ที่ ๑๕ ก นัยายน 

๒๕๕๘ มาใชๆว่ดยอฺนุโลม และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่~ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๕๒ ตามแบบทีกำหนด 

(๑) ติาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ่ชำนาญการขึ้นไป จะต้องได้ดิารง 

ตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฎิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบ 

สำเนาคำสั่งรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่งหรือคำสั่งมอบหมายให้ปฏิ~ติหน้าที่ดังกล่าว 

อย่างชัดเจน 

(๒) ต°าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชิานาณูการขึ้นไป จะต้องนำเสนอ 

ผลงานที่จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ย้อนหลังไดไม่เกิน ๓ ปี จำนวนอย่าง~อย ๑ เรื่อง (รายละเอียดแนบท้าย ๔) 

และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จำนวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง (รายละเอียดแนบท้าย ๔) 

,,ทั้งนี้สำเนา... 



- 

๘ 

- 

ทั ง้นี้ สำเนาหลัก่านทกฉบับ ให้ผ้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า 

~, ~ บ 

'เสำเนาถูกต้อง" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้ด้วย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

ทุกหน้าพร้อมทั้งติดสลิปเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยและให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ที จ่ะต้องนำเอกสารหลักฐานมาประกอบการสมัครให้ครบถ้วน หากขาดเอกสารข้อใดข้อหนึ่งอาจไม่มีสิทธิ 

สมัครเข้ารับกๅรคัดเลือกหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ม ไิด้ 

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดให้จัดทำเป็นฉบับเดียวกัน จำนวน ๖ ชุด 

โดยให้จัดทำเป็นต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๕ ชุด 

๖. วิธีการคัดเลือกบุคคล 

จะพิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาจากคะแนนองค์ประกอบตามประกาศ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ต วัชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน 

ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเป~ยนตำแหน่ง กา การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา6T~~ค.(,อ)และ เรื่ เรื่อง องค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน 

ความเหมาะสมกับตำแหปนงสำหรับการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

ส งักัดสำนักงานเขต นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ลงันที่ ๒๒ ก นัยายน ๒๕๖๓โด~จารถภตามลำดับ่ดังนี้ 

๖.๑ ให้ดำเนินการพิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ 

ลงวัน่ที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๐ ด งันี้ 

(๑) พิจารณาการย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง พิจารณาพร้อมกันเป็นอันดับแรก 

(๒) หากดำเนินการตามข้อ ๖.๑ (๒) แล้วยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ให้ดำเนินการ 

พิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษฺา ตามพระราชบัณูณัูติระเบียบข้าราชการครูแลฺะ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ส งักัดส่วนราชการ่อืน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

๖.๒ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ แล้วให้พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๐ 

พิ จารณารับโอนข้าราชการอื่น และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาแต่งตั้งเป็น 

ข า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) พร้อมกัน 

๖.๓ ผ~ู บคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู~ด้รับการพิจารณา 

๖.๔ ผ้ผู่านการประเมินบุคคลและผลงาน ระดับ่ชำนาญการขึ้นไป ต้องผ่านการประเมิน 

ร้อยละ ๖๕ ขึน้ไป 

๖.๕ กรณีมีคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาการจัดลำดับอาวุโสในรiชการ ตามหนังสือ 

สำน กังาน ก.ค.ศ. ที  ่ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวัน่ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

๖.๖ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์~ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ส โุขทัย (กศจ.) เป็นผู้มีอำน'าจตีค/วามและวินิจฉัย โด~Jให้คำวินิจฉัยเป็นที่สุด 

/๖.๗ กรณีทีตรวจสอบ... 
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๖.๗ กรณีที่ตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบ~ตามประกาศนี้ 

ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือรับโอนในตำแหน่งที่สมัครเข้าับการคัดเลือก 

มาตั้งแต่ต้นและหากผูไดได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามผลการคัดเลือกแล้ว ต่อมา ก.ค.ศ. มีมติให้เพิกถอน 

เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือคำสั่งรับโอน และจะเรียกร้อง 

สิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้ 

๖.๘ การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชึเว้แต่อย่างใด 

๖.๙ กรณีรับโอน สำนักงานศีกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะทำความตกลงกับผู้มีอำนาจ 

สัง่บรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมของผู้โอน พร้อมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับ~นเดือน 

การลาศึกษาต่อ การถูกดำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดำเนินคดีหรือถูกลงโทษ 

ทางอาญาหรือการถูกดำเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย และฃ้อมูลอื่นๆและเมื่อได้รับ 

ความยินยอมพร้อมข้อมูลดังกล่าว นำเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิfาารจังหวัดสุโข~ย พิจ ดเลือกต่อ~ 

๗.การประกาศรายชื่อผู~ด้รับการัดเลือก 

จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามตำแหน่งว่าง ภายในวันที่ 

๒๙ ธ นัวาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สำนักงานศีกษาธิการจังหวัดสุโขทัย https://www.stipeo.go.th ห วัข้อ 

ข่าวคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

๘. การแต่งตั้ง~เด้รับการคัดเลือก 

๘.๑ ผ้มูีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญณัูติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก~ขเพิ่มเติม จะมีคำสั่งเปลี่ยนติาแหน่ง ย้าย หรือโอน ไม่ก่อนวันที่ 

คณะกรรมการศีกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีมติอนุมัติ และหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 

ต น้สังกัดมีมติอนุมัติ 

๘.๒ การใหได้รับเงินเดือนให~ด้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง 

ของระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ใหได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

~ ๘.๓ กรณีรับโอน ผ้ทูีไ่ด้รับคำสั่งรับโอนฺต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 

การศึกษาทีรับโอน ภายใน ๔๕ ว นั น บัแต่วันที่ออกคำสังรับโอน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ผ้มูีอำนาจสั่งรับโอนอาจดำเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอน และจะเรียfาร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว โดยไม่มีการขึ้นปัญชี ผ้สูมัครเข้ารับการ 

ค ดัเลือก ที ย่ืน่แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้า~J/โอนข้าราซการครูและบุคลากรทางก'ารศึกษาและการย้าย 

ข้าราชการพลเรือนสามัณูไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

หรือ แบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ติาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)และเอกสารประกอบการ 

สมัครไว้หากไม่ได้รับการพิจารณาถือว่าแบบคำขอเป็นอันยกเลิก 

,ทั้งนีิ.. 
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ทั ง้นี้ หากตรวจสอบภายหลัง่พบว่าฝัเด้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสม~ติตามประกาศ 

ร บัสมัครคัดเลือก 'จะไม่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนใหไปดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 

หรือยกเลิกคํๅสั่งแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ม ไิด้ 

ประกาศ ณ ว นัที ๒๕ พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๕ 

(นายสุทิน จ นัทรวรเซตต์) 

รองศึกษ'าธิfาารจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง 

ศ กึษๅธิการจังหวัดสุโขทัย ปฎิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 


