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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  
  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง  
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการ 
  จังหวัดมหาสารคาม  

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

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 
1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2552 ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด
มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการ
สรรหาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ในประกาศนี้ 
 1. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 ดังนี้ 
  1.1 การเปลี่ยนตำแหน่ง หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดส่วนราชการ
เดียวกัน 
  1.2 การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมในหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
  1.3 การโอน หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดส่วนราชการอื่น ให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม 
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 2. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29  ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 ดังนี้ 
  2.1 การโอน หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และมิใช่ข้าราชการการเมืองมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ 
  2.2 พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน
ที่กำหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งฯ แนบท้ายหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
  

 3. ตำแหน่งว่างเพื่อรับสมัครคัดเลือก   

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  จำนวน 5 ตำแหน่ง  

ที่ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/ตำแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน หมายเหตุ 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

 
 อ 2 
 
 
 อ 3 
 
 
 อ 17 
 
 
 อ 44 
 
 
 อ 48 
 

กลุ่มอำนวยการ/ 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
กลุ่มอำนวยการ/ 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ 
นักวิชาการพัสดุ 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
นักวิชาการศึกษา 
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผล/ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
วิชาการ 
 
 
วิชาการ 
 
 
วิชาการ 
 
 
วิชาการ 
 
 
ทั่วไป 
 

 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 
 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 
 
ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 
 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 
 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

 
43,600 
 
 
43,600 
 
 
49,330 
 
 
43,600 
 
 
19,500 
 

 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จำนวน 1 ตำแหน่ง  

ที่ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/ตำแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน หมายเหตุ 

 
1 

 
  อ 31 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล/ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
ทั่วไป 
 

 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

 
22,770 
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จำนวน 3 ตำแหน่ง  

ที่ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/ตำแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน หมายเหตุ 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
  อ 4 
 
 
  อ 36 
 
 
  อ 40 
 

กลุ่มอำนวยการ/ 
นักประชาสัมพนัธ์ 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
นักวิชาการศึกษา 
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผล/ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
วิชาการ 
 
 
วิชาการ 
 
 
ทั่วไป 

 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 
 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 
 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

 
33,960 
 
 
58,390 
 
 
23,540 

 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จำนวน 1 ตำแหน่ง  

ที่ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/ตำแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน หมายเหตุ 

 
1 
 

 
  อ 7 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
วิชาการ 
 

 
ชำนาญการพิเศษ 

 
43,600 
 

 
ผู้อำนวยการกลุ่ม 

 

 4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา 
  4.1 กรณี ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน (ว30/2560) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   4.1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   4.1.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง 
   4.1.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
   4.1.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัยหรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   4.1.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
   4.1.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการคดีล้มละลาย 

  4.2 กรณี ผู้ขอโอน (ว29/2560) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   4.2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

/4.2.2 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น… 
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   4.2.2 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจาก
ผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขัน 
ที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องเป็น
ผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 
   4.2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง   
ที่รับโอน 
   4.2.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
   4.2.5 ไม่เคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่า
กระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   4.2.6 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   4.2.7 ไมเ่คยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 
 

 5. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 
  ให้ผู ้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่  
www.mhkpeo.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ/หนังสือราชการ” พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
  5.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง 
   ให้ยื่นใบสมคัรพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชั้น 1 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 
  5.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย ์
   ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครไปยัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๔๔๐๐๐  ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 21 มกราคม 2565 และหลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   
จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 

 6. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอเข้ารับการคัดเลือก 
  6.1 แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ตามแบบท่ีกำหนด โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน
และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดในแบบคำขอ) พร้อมเอกสารประกอบ 
จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 (เอกสารหมายเลข 1.1 / เอกสารหมายเลข 1.2) 
  6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน 
และคะแนนประเมิน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 จำนวน 3 เล่ม  
  6.3 แบบคำขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
(กรณีดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ใน 
กลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552   ตาม
เอกสารหมายเลข 3 
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  6.4 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การย้ายต่างกลุ่มตำแหน่ง การโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 และตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งผู้ประสงค์ยื่นขอเปลี่ยน
ตำแหน่ง ย้าย โอน และย้ายข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม คือ ผลงานที่จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง จำนวน 5 เล่ม 
และข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง จำนวน 3 เล่ม เอกสารตามหมายเลข 4 และ 5 

   หมายเหตุ 
  1. สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”  
   พร้อมทั้งลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ไว้ด้วย 
  2.  เอกสารทั้งหมดให้จัดทำเป็นฉบับเดียวกัน จำนวน 3 ชุด โดยให้จัดทำเป็นต้นฉบับ  
   จำนวน 1 ชุด และสำเนา จำนวน 2 ชุด 
 

 7. วิธีการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน 
  7.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคล ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560, /ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 และประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน
ตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (จากคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด ตามเอกสารหมายเลข 2) 
  7.2 การพิจารณาตำแหน่งว่าง หากมีผู้ยื่นแบบคำขอทั้งกรณีขอเปลี่ยนตำแหน่ง ขอย้าย และ
ขอโอนจะพิจารณาตามลำดับ คือพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
  7.3 การพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 จะดำเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และ
การโอนตามมาตรา 57 เสร็จสิ้นแล้ว 
  7.4 กรณีเป็นผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้น พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขอโอน 

  ทั้งนี้ ผู ้ที ่ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และจะจัดลำดับที ่โดย    
เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาหลักอาวุโสทาง
ราชการอยู่ในลำดับที่ดีกว่า (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555) 
 

 8. การประกาศผลการสรรหา 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาจากผู้ที ่ได้
คะแนนสูงสุด จำนวน 1 คน ตามจำนวนตำแหน่งที่ระบุในประกาศรับสมัคร และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่  www.mhkpeo.go.th เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามแล้ว 
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 9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  9.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาตามตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามแล้ว และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
แจ้งหน่วยงานสังกัดเดิมทราบ 
  9.2 กรณีผู้ได้รับการสรรหารายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติ  จะแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว  
  9.3 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งคนละกลุ่มตำแหน่งกับตำแหน่งที่ได้รับการสรรหา จะได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อผ่านการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2548 
  9.4 การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 
  9.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติต่าง
ไปจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี โดยจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ และหากได้รับการพิจารณาสรรหาและประกาศผลแล้ว ไม่อนุญาตให้ระงับ
หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนได้รับทราบความตามข้อนี้แล้ว 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
  
            (นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง) 
                         รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง 

      ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


