
                                                                                                                                               
 
 
ที ่ศธ  04139/2688                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

      23  สิงหำคม   2564 

เรื่อง    รับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำย 
             ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
          ตำมมำตรำ 38 ค (2) 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันที่  23  สิงหำคม  2564     จ ำนวน  1   ชุด 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกำศรับเปลี่ยน
ต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2)  จ ำนวน  3  อัตรำ        
ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอควำมอนุเครำะห์ 
ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  หำกมีผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงพร้อมเอกสำร
ประกอบตำมที่ก ำหนดส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต  2 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล)  อ ำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 ในระหว่ำงวันที่  1 - 15  
กันยำยน  2564  โดยจะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองเอกสำรเป็นวันที่ยื่นโอนต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นส ำคัญ  ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและ       
ใบสมัครได้ที่ http://www2.osea2.go.th 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
            ขอแสดงควำมนับถือ 

                              
                          (นำยสุรภิำศ  สีหะวงษ์) 

            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสำร  045 – 691532 

 
 



                                                                                                                                               
 
 
ที ่ศธ  04139/2689                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

      23  สิงหำคม   2564 

เรื่อง    รับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำย 
             ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
          ตำมมำตรำ 38 ค (2) 

เรียน    ศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันที่  23  สิงหำคม  2564     จ ำนวน  1   ชุด 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกำศรับเปลี่ยน
ต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2)  จ ำนวน  3  อัตรำ        
ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอควำมอนุเครำะห์ 
ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  หำกมีผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงพร้อมเอกสำร
ประกอบตำมที่ก ำหนดส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต  2 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล)  อ ำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 ในระหว่ำงวันที่  1 - 15  
กันยำยน  2564  โดยจะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองเอกสำรเป็นวันที่ยื่นโอนต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นส ำคัญ  ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและ       
ใบสมัครได้ที่ http://www2.osea2.go.th 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
            ขอแสดงควำมนับถือ 

                              
                          (นำยสุรภิำศ  สีหะวงษ์) 

            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสำร  045 – 691532 

 



                                                                                                                                               
 
 
ที ่ศธ  04139/2698                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

      23  สิงหำคม   2564 

เรื่อง    รับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำย 
             ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
          ตำมมำตรำ 38 ค (2) 

เรียน     เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันที่  23  สิงหำคม  2564     จ ำนวน  1   ชุด 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกำศรับเปลี่ยน
ต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2)  จ ำนวน  3  อัตรำ        
ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอควำมอนุเครำะห์ 
ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  หำกมีผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงพร้อมเอกสำร
ประกอบตำมที่ก ำหนดส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต  2 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล)  อ ำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 ในระหว่ำงวันที่  1 - 15  
กันยำยน  2564  โดยจะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองเอกสำรเป็นวันที่ยื่นโอนต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นส ำคัญ  ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและ       
ใบสมัครได้ที่ http://www2.osea2.go.th 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
             ขอแสดงควำมนับถือ 

                              
                          (นำยสุรภิำศ  สีหะวงษ์) 

            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสำร  045 – 691532 

 
 



 
 
 
                  
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
เรื่อง   รับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำย 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ 38 ค (2) 
.................................... 

ด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ  ในครำวประชุมครั้งท่ี 4/2562  เมื่อวันที่  2 
พฤษภำคม  2562 ,  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  11  กุมภำพันธ์  2563  และครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่  
11  สิงหำคม  2563  ได้มีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ 38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ    
ศรีสะเกษ  เขต  2  จ ำนวน  3  อัตรำ   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 53  มำตรำ 57  และมำตรำ 59  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2551  ประกอบกับ
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  19/2560  สั่ง  ณ  วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560  หนังสือ
ส ำนักงำนก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  0206.5/ว 7 ลงวันที่  21  เมษำยน  2552  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                    
ที่  ศธ  0206.5/ว 14  ลงวนัที่  27  สิงหำคม  2552 ,  ที่  ศธ  0206.5/ว 8  ลงวนัที่  10  พฤษภำคม  
2556  , ที่  ศธ  0206.5/ว 30  ลงวันที่  28  กันยำยน  2560  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  นร  0708/ว 9  
ลงวันที่  12  พฤษภำคม  2535 ,  ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยำยน  2548  จึงประกำศรับเปลี่ยน
ต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ 38 ค (2)  จ ำนวน  3  ต ำแหน่ง  
รำยละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 

ที ่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 

เลขที่ 
เงินเดือน กลุ่ม 

 

  หมำยเหตุ 

ระดับ อัตรำ 

1 นักวิชำกำรเงินและบัญชี อ 14 ปฏิบัติกำร 53,080 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

 

 

2 นักทรัพยำกรบุคคล อ 25 ปฏิบัติกำร 58,390 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

 

3 นิติกร อ 28 ปฏิบัติกำร 56,670 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

 

         /2. คุณสมบัติ ... 



      -  2  - 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
       2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  2547  และมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.5/ว 8  ลงวนัที่  10  พฤษภำคม  
2556  และหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  ที่  นร  1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยำยน  2548  โดยอนุโลม 
      2.2  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของต ำแหน่งประเภท  สำยงำนและระดับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง 
      2.3  ไม่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  หรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
      2.4  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนว่ำกระท ำควำมผิดวินัย  หรือถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
ทำงวินัยหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ 
      2.5  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินคดีอำญำ  เว้นแต่ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิด
ลหุโทษ 
      2.6  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินคดีล้มละลำย 
  ส ำหรับผู้ขอโอนนอกจำกจะต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ 2.1 – 2.6  แล้ว  ต้องได้รับควำมยินยอม 
ให้โอนจำกผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

3. วัน เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร   
ผู้ประสงค์จะสมัคร  สมัครโดยยื่นแบบแสดงควำมจ ำนง พร้อมเอกสำรประกอบตำมที่ 

ก ำหนด  ส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล)  อ ำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120  ในระหว่ำงวันที่  1 – 15  กันยำยน  
2564  (โดยจะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองเอกสำรเป็นวันที่ยื่นสมัครต่อส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นส ำคัญ)  ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  โทร  045 – 691608  ,  081 - 9765498 

4.   เอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร 
4.1   แบบค ำขอ  ตำมท่ีก ำหนดแนบท้ำยประกำศ  โดยกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ  จ ำนวน  2  ชุด       
4.2   เอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ตำมแบบค ำขอในข้อ 9  จ ำนวน  2  ชุด 
4.3   ส ำเนำบัตรประชำชนและบัตรข้ำรำชกำร  จ ำนวน  2  ชดุ 
4.4   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  2  ชุด 

    4.5  เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมองค์ประกอบกำรประเมิน  ตัวชี้วัด 
จ ำนวน  5  ชุด (รวมต้นฉบับ)  ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  23  
กุมภำพันธ์  2561   
  ทั้งนี้  ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อม    
ลงลำยมือชื่อ  ไว้ด้วย 

5.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ำรับกำรคัดเลือก  ภำยในวันที่  20  กันยำยน  2564  โดยปิดประกำศท่ีกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำน   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  และทำงเว็บไซต์ http://www2.osea2.go.th หำกตรวจสอบ 
 /ภำยหลัง ... 
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ภำยหลังพบว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำงไปจำกที่ก ำหนดตำมประกำศรับสมัคร  จะถือว่ำผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับ   
กำรคัดเลือกไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จะด ำเนินกำรคัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.5/ว 30  ลงวันที่  28  กันยำยน  2560   โดยกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง  องค์ประกอบกำรประเมิน  ตัวชี้วัด  แบบประเมินและคะแนนประเมิน  กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง  กำรย้ำย   
และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  กำรโอนพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่น  มำบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งบุคลำกร    
ทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ลงวันที่  23  
กุมภำพันธ์  2561  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้)  และสัมภำษณ์  50  คะแนน 
  กรณีผู้สมัครอยู่ต่ำงกลุ่มต ำแหน่ง  จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่สมัคร    
เข้ำรับกำรคัดเลือก  และเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะบุคคลจำกผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลตำมล ำดับ 

  7.   วันและสถำนที่คัดเลือก 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  จะด ำเนินกำรคัดเลือกในวันที่  
24  กันยำยน  2564  ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2   

  8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
      1.  ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำ 
      2.  หำกคะแนนรวมเท่ำกันให้พิจำรณำจัดล ำดับอำวุโสตำมหลักรำชกำร  ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ  0206.6/ว 22  ลงวันที่  30  กรกฎำคม  2555 

  9.  กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
      จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  ภำยในวันที่  30  กันยำยน  2564  โดยปิดประกำศ
ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  และทำงเว็บไซต์  
http://www2.osea2.go.th   

  10.  กำรแต่งตั้ง 
         1.  หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต่ำง
ไปจำกที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด  จะไม่พิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  หรือหำกมีค ำสั่งแต่งตั้งแล้วจะยกเลิกค ำสั่ง
แต่งตั้งแล้วแต่กรณ ี โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้ 
        2.  กำรคัดเลือกครั้งนี้  เป็นกำรคัดเลือกเฉพำะครำว  จะไม่มีกำรขึ้นบัญชีไว้แต่อย่ำงใด 

  จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ   วันที่  23  สิงหำคม  พ.ศ.  2564 

                        
(นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์) 

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
 



     
ปฏิทินรับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำย  และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           

และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ 38 ค (2) 

 (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  2  ลงวันที่  23  สิงหำคม  2564) 
 

วัน  เดือน  ปี ก ำหนดกำร 
 

หมำยเหตุ 
 

ภำยในวันที่  24  สิงหำคม  2564 -  ประกำศรับสมัคร  
 

วันที่  1 –  15  กันยำยน  2564   
 

-  ผู้ประสงคจ์ะสมัคร  สมัครโดยส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์    
ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2         
(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล)  อ ำเภออุทุมพรพิสัย         
จังหวัด ศรีสะเกษ  33120   
(โดยจะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับ    
ที่ซองเอกสำรเป็นวันที่ยื่นสมัครต่อ สพป. ศรีสะเกษ     
เขต  2  เป็นส ำคัญ) 
 

 

ภำยในวันที่  20  กันยำยน  2564   -  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
 

วันที่  24  กันยำยน  2564   -   สัมภำษณ์ 
-   ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม 
 

 
 

ภำยในวันที่  30  กันยำยน  2564   -  ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


