
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
              เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพ่ือเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ
 บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
 ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
 ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

.................................................................. 
 

 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่  
28 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพ่ือรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพ่ือเปลี่ยนตำแหน่ง 
ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 59 ประกอบกับมาตรา  29  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และ ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย 
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
จึงประกาศเพ่ือดำเนินการสรรหา ดังนี้ 
 

 1. ตำแหน่งว่างเพื่อรับสมัคร   
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จำนวน 2 ตำแหน่ง  
 

ที่ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/ตำแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน หมายเหตุ 

 
1 
 
 
2 

 
  อ 8 
 
 
  อ 31 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน/ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
วิชาการ 
 
 
วิชาการ 

 
ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 
 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

 
33,910 
 
 
25,020 
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 2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา 
  2.1 กรณี ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน (ว30/2560) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   3. ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
   4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   5. ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   6. ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการคดีล้มละลาย 
  หมายเหตุ กรณีตำแหน่งว่างระดับชำนาญการพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552   
 

  2.2 กรณี ผู้ขอโอน (ว29/2560) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   2. ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง จาก   
ผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขัน  
ที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องเป็น
ผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 
   3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งที่รับโอน 
   4. ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
   5. ไม่เคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำ-
ความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   6. ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   7. ไมเ่คยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 
  หมายเหตุ กรณีตำแหน่งว่างระดับชำนาญการพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552   
 

 3. วัน เวลา และสถานที่ ทีย่ื่นแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  เอกสารหมายเลข 1 สำหรับผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอที่มีคุณสมบัติตาม ว30/2560 
  (สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2)) 

 
/เอกสารหมายเลข 2… 
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  เอกสารหมายเลข 2 สำหรับผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอที่มีคุณสมบัติตาม ว29/2560 
  (สำหรับการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2))  
 

 ให้ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่มีคุณสมบัติ สมัครในระหว่างวันที่ 
19 - 30 กรกฎาคม 2564 มาที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เลขที่ 
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ หากยื่นเอกสารด้วยตนเอง
ให้ยื่นในวันและเวลาราชการ และหากจัดส่งทางไปรษณีย์หรือขนส่งอ่ืน จะถือวันที่ประทับตรารับฝากนั้นเป็น
วันที่รับเอกสาร และต้องไม่เกินวันที่กำหนดในประกาศ หากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับพิจารณา 
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ที่ www.mhkpeo.go.th 
 

 4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสรรหา ต้องกรอกข้อความในแบบคำขอฯ ให้ครบถ้วน 
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  4.1 เอกสารหมายเลข 1 (ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอตาม ว30/60) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
   1. แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
   2. เอกสารประกอบแบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูฯ ตามข้อ 9.  
  4.2 เอกสารหมายเลข 2 (ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอตาม ว29/60) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
   1. แบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
   2. เอกสารประกอบแบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนฯ ตามข้อ 9.  
  4.3 เอกสารหมายเลข 3  จัดทำเป็นรูปเล่มแยกจากข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2  จำนวน 5 ชุด 
โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนา จำนวน 4 ชุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   1. เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบและคะแนนการพิจารณาวิธีการเปลี่ยน
ตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้ ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) แนบท้ายประกาศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561   
   2. สำหรับผู้ขอย้ายต่างกลุ่มประเภทตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ0206.5/ว14 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 จะต้องพิจารณาประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ให้จัดส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 
    - ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ย้อนหลัง 3 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
(เอกสารหมายเลข 4)  
    - ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน (ในตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง) 
จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 5) 
    ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นแบบคำขอฯ ที่เข้ารับการสรรหาเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

/5. หลักเกณฑ์... 
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 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคล ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 /ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
และประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง 
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2) 
  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และจะจัดลำดับที่ โดยเรียง-
ลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาหลักอาวุโสทางราชการ
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555) 
 

 6. การประกาศผลการสรรหา 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการสรรหาจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุด จำนวน 1 คน ตามจำนวนตำแหน่งที่ระบุในประกาศรับสมัคร และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทางเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ www.mhkpeo.go.th เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามแล้ว 
 

 7. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  7.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาตามตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามแล้ว และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
แจ้งหน่วยงานสังกัดเดิมทราบ 
  7.2 กรณีผู้ได้รับการสรรหารายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติ  จะแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว  
  7.3 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งคนละกลุ่มตำแหน่งกับตำแหน่งที่ได้รับการสรรหา จะได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อผ่านการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2548 
  7.4 การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 
  7.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติต่าง
ไปจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี โดยจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ และหากได้รับการพิจารณาสรรหาและประกาศผลแล้ว ไม่อนุญาตให้ระงับ
หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนได้รับทราบความตามข้อนี้แล้ว 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                (นายกฤต สุวรรณพรหม) 

      ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

http://www.mhkpeo.go.th/

