
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
-------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.      
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ      
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗    
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และ      
ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง        
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง   
ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ดังนี้  

๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง 

ตามกรอบ 
อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

จ่ายตรง 
เงินเดือน หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

อ 57 4509259 25220 ผู้ครองเดิมย้าย 

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     ผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่งย้ายหรือโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
      ๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ต าแหน่งที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

 ๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้ง 

 ๓) ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
 ๔) ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

ทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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 ๕) ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

 ๖) ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย  
 ๗) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นด้วย (กรณีย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอน)  

  ๓. วันเวลาและสถานที่ย่ืนค าขอเข้ารับการคัดเลือก  
     ผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้าย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - ๑5 ตุลาคม 
๒๕๖4 ในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง การรับสมัครครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด  

  ๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือก   ประกอบด้วย  
     ๔.๑ แบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. 
(๒) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

     ๔.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด             
แบบประเมิน และคะแนนประเมิน จ านวน 4 ชุด 

     ๔.3 แบบค าขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
(กรณีประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒) เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

         ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้ยื่นค าขอเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ไว้ด้วย  

  5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซด์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  https://www.sesasingthong.go.th    

  6. วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน  

     6.1 พิจารณาจากคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดแบบประเมินและคะแนน
ประเมินตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีการขึ้นบัญชี  

     6.๒ กรณีการเปลี่ยนต าแหน่งการรับย้ายและการรับโอนต่างกลุ่มต าแหน่งไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไปจะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

      6.๓ การพิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดส่วนราชการอ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

https://www.sesasingthong.go.th/
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ตามหนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จะด าเนินการภายหลังจาก
พิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญพิจารณา
เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามล าดับเสร็จสิ้นแล้ว 

  7. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ

คัดเลือก ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 โดยจะประกาศทางเว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  https://www.sesasingthong.go.th 

  8. การแต่งตั้ง 
      8.๑ จะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณา ตามต าแหน่งที่ว่าง ตามประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองแล้ว กรณีผู้ได้รับการพิจารณารายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
คุณสมบัติ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว และหากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับ        
การพิจารณา เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง       
ให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 
     8.๒ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งคนละกลุ่มกับต าแหน่งที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับการแต่งตั้ง           

เมื่อผ่านการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน  ๒๕๔๘ 
     8.๓ การพิจารณาครั้งนี้ เป็นการพิจารณาเฉพาะคราวจะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 

ประกาศ ณ วันที่  ๒7  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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