
                                                                                                                                               
 
 
ที ่ศธ  04139/1346                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

      26   เมษายน   2564 

เรื่อง    รับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้าย 
             ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
          ตามมาตรา 38 ค (2) 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันที่  26  เมษายน  2564     จำนวน  1   ชุด 

  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกาศรับเปลี่ยน
ตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  จำนวน  1  อัตรา        
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่  อ 23  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอความอนุเคราะห์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ  หากมีผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นแบบแสดงความจำนงพร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่กำหนดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต  2 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 ในระหว่างวันที่  5 - 14  
พฤษภาคม  2564  โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองเอกสารเป็นวันที่ยื่นโอนต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นสำคัญ  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและ       
ใบสมัครได้ที ่http://www2.osea2.go.th 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

                              
                          (นายสุรภิาศ  สีหะวงษ์) 

            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสาร  045 – 691532 

 



                                                                                                                                               
 
 
ที ่ศธ  04139/1347                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

      26   เมษายน   2564 

เรื่อง    รับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้าย 
             ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
          ตามมาตรา 38 ค (2) 

เรียน    หัวหน้าสว่นราชการทุกส่วน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันที่  26  เมษายน  2564     จำนวน  1   ชุด 

  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกาศรับเปลี่ยน
ตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  จำนวน  1  อัตรา        
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่  อ 23  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอความอนุเคราะห์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ  หากมีผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นแบบแสดงความจำนงพร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่กำหนดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต  2 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 ในระหว่างวันที่  5 - 14  
พฤษภาคม  2564  โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองเอกสารเป็นวันที่ยื่นโอนต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นสำคัญ  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและ       
ใบสมัครได้ที ่http://www2.osea2.go.th 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
            ขอแสดงความนับถือ 

                              
                          (นายสุรภิาศ  สีหะวงษ์) 

            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสาร  045 – 691532 

 



 
 
 
 
                  

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
เรื่อง   รับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้าย 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) 
.................................... 

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันที่  12 
มีนาคม  2564  ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค (2)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
ศรีสะเกษ  เขต  2  จำนวน  1  อัตรา   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53  มาตรา 57  และมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2551  ประกอบกับ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560  สั่ง  ณ  วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  หนังสือ
สำนักงานก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  0206.5/ว 7 ลงวันที่  21  เมษายน  2552  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.                    
ที่  ศธ  0206.5/ว 14  ลงวนัที่  27  สิงหาคม  2552 ,  ที่  ศธ  0206.5/ว 8  ลงวนัที่  10  พฤษภาคม  
2556  , ที่  ศธ  0206.5/ว 30  ลงวันที่  28  กันยายน  2560  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  0708/ว 9  
ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2535 ,  ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยายน  2548  จึงประกาศรับเปลี่ยน
ตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค (2)  จำนวน  1  ตำแหน่ง  
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 

ที ่ ตำแหน่ง ตำแหน่ง 

เลขที่ 

เงินเดือน กลุ่ม หมายเหตุ 

ระดับ อัตรา 

1 นักทรัพยากรบุคคล อ 23 ปฏิบัติการ 43,600 บริหารงานบุคคล 

 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
       2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่  ก.ค.ศ. กำหนด  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.5/ว 8  ลงวนัที่  10  พฤษภาคม  
2556  และหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่  นร  1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยายน  2548  โดยอนุโลม 
 
         /2.2  ได้รับเงินเดือน ... 



      -  2  - 
 
 
      2.2  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท  สายงานและระดับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง 
      2.3  ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
      2.4  ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย  หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      2.5  ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
      2.6  ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 
  สำหรับผู้ขอโอนนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.6  แล้ว  ต้องได้รับความยินยอม 
ให้โอนจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

3. วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร   
ผู้ประสงค์จะสมัคร  สมัครโดยยื่นแบบแสดงความจำนง พร้อมเอกสารประกอบตามที่ 

กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120  ในระหว่างวันที่  5 – 14  พฤษภาคม  
2564  (โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองเอกสารเป็นวันที่ยื่นสมัครต่อสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นสำคัญ)  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โทร  045 – 691608  ,  081 - 9765498 

4.   เอกสารหลักฐานในการสมัคร 
4.1   แบบคำขอ  ตามท่ีกำหนดแนบท้ายประกาศ  โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ผ่านผู้บังคับบัญชา  จำนวน  2  ชุด       
4.2   เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ตามแบบคำขอในข้อ 9  จำนวน  2  ชุด 
4.3   สำเนาบัตรประชาชนและบัตรข้าราชการ  จำนวน  2  ชดุ 
4.4   สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ชุด 

    4.5  เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัด 
จำนวน  5  ชุด (รวมต้นฉบับ)  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  23  
กุมภาพันธ์  2561   
  ทั้งนี้  สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อม    
ลงลายมือชื่อ  ไว้ด้วย 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  21  พฤษภาคม  2564  โดยปิดประกาศท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  และทางเว็บไซต์ http://www2.osea2.go.th หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่กำหนดตามประกาศรับสมัคร  จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับ   
การคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 
         /6.  หลักเกณฑ์ … 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จะดำเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.5/ว 30  ลงวันที่  28  กันยายน  2560   โดยการ
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง  องค์ประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัด  แบบประเมินและคะแนนประเมิน  การเปลี่ยนตำแหน่ง  การย้าย   
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  การโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากร    
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่  23  
กุมภาพันธ์  2561  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  และสัมภาษณ์  50  คะแนน 
  กรณีผู้สมัครอยู่ต่างกลุ่มตำแหน่ง  จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่สมัคร    
เข้ารับการคัดเลือก  และเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลตามลำดับ 

  7.   วันและสถานที่คัดเลือก 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่  
28  พฤษภาคม  2564  ณ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2   

  8.  เกณฑ์การตัดสิน 
      1.  ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณา 
      2.  หากคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับอาวุโสตามหลักราชการ  ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ  0206.6/ว 22  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2555 

  9.  การประกาศผลการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2564  โดยปดิ
ประกาศท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2   และทางเว็บไซต์  
http://www2.osea2.go.th   

  10.  การแต่งตั้ง 
         1.  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต่าง
ไปจากที่  ก.ค.ศ. กำหนด  จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  หรือหากมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วจะยกเลิกคำสั่ง
แต่งตั้งแล้วแต่กรณ ี โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้ 
        2.  การคัดเลือกครั้งนี้  เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว  จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ   วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2564 

       
(นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 

 



     

 
ปฏิทินรับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค (2) 

 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  2  ลงวันที่  26  เมษายน  2564) 
 
 

วัน  เดือน  ปี กำหนดการ 
 

หมายเหตุ 
 

ภายในวันที่  26  เมษายน  2564 -  ประกาศรับสมัคร  
 

วันที่  5 –  14  พฤษภาคม  2564   
 

-  ผู้ประสงคจ์ะสมัคร  สมัครโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์    
ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2         
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)  อำเภออุทุมพรพิสัย         
จังหวัด ศรีสะเกษ  33120   
(โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ    
ที่ซองเอกสารเป็นวันที่ยื่นสมัครต่อ สพป. ศรีสะเกษ     
เขต  2  เป็นสำคัญ) 
 

 

ภายในวันที่  21  พฤษภาคม  2564   -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 

วันที่  28  พฤษภาคม  2564   -   สัมภาษณ์ 
-   ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม 
 

 
 

ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2564   -  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


