
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  
เพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง  

-------------------------- 

                     ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ ว่างและมี อัตราเงินเดือน  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

  อาศัยความตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552   
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่  10 พฤษภาคม  2556  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.                     
ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30                        
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว372 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ประกอบมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวการประชุม ครั้งที ่2 /2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศ
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ตำแหน่ง 
ประเภท
ตำแหน่ง 

ระดับ กลุ่ม เงินเดือน 

อ 45 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) 

วิชาการ ชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน 49,790 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    2.1 คณุสมบัติทั่วไป  

           1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน         
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในหน่วยงานการศึกษาสังกัดส่วนราชการเดียวกัน  
          2) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
          3) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งที่จะแตง่ตั้ง 
          4) ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
          5) ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน          
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6) ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
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          7) ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย และ 
          8) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.5/ว8                        
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง  
 

    2.2 คณุสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขท่ี 45  (ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)   
          1) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  หรือ ดำรงตำแหน่งอย่างอ่ืน 
ที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
          2) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
                             3) ปจัจุบันดำรงตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด และจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 
กับตำแหน่งที่ประสงค์ขอรับการคัดเลือก ตามหนังสือที่ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2552  
และหากดำรงตำแหน่งต่างกลุ่มตำแหน่งให้จัดส่งผลงานประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ชุด 
  3. การรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564 ในวนัและเวลาราชการ  
(เวลา 08.30 - 16.30 น.) 
 

  4. เอกสารประกอบการสมัคร 
      4.1 แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน     จำนวน  1  ชุด 
   พร้อมเอกสารสำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                    
งานทะเบียนประวัติ  (รายละเอียดแบบคำขอตามเอกสารหมายเลข 1) 
      4.2 เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล     จำนวน  5  ชุด 
   เอกสารประกอบการประเมินให้ผู้ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายละเอียด                
การประเมินตามเอกสารหมายเลข 2) 
      4.3 กรณีดำรงตำแหน่งต่างกลุ่มตำแหน่งให้จัดส่งผลงานประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ชุด  
 

  5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และทางเว็บไซต์ 
http://www.sesao30.go.th   
 

  6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะดำเนินการคัดเลือกตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30            
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในจังหวัดชัยภูมิ                   
โดยจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้        
   6.1 ภาค ก ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย   
และความอาวุโสตามหลักราชการ โดยประเมินจากเอกสารประกอบการพิจารณา (70 คะแนน) 
   6.2 ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ ์(30 คะแนน) 

http://www.sesao30.go.th/
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  7. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินรวมทุกองค์ประกอบ ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 60 ผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับสูงกว่า ในกรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
   

  8. กำหนดวัน เวลา การคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะประกาศวัน เวลา และสถานที่ ประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
และทางเว็บไซต์ http://www.sesao30.go.th   
 

  9. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก           
เมื่อได้รับความเห็นชอบและอนุมัติผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิแล้ว                           
  

  10. การแต่งตั้ง 
   10.1 จะแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่าง ไม่ก่อนวันที่ประกาศผลการคัดเลือก 
ในกรณีที่ได้จัดส่งคำสั่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วมีความเห็นเป็นประการใด ให้เป็นไปตามทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ. มีความเห็น 
และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากประกาศหรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือ                
หากมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วจะยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังไม่ได้     

10.2 การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
    
    
 
              (นายสมาน  เวียงปฏิ) 
                         รองศึกษาธิการจังหวัด  รักษาการในตำแหน่ง 
            ศึกษาธิการจังหวัดชัยภมูิ 
         แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sesao30.go.th/


 
 

 ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

 

วัน เดือน ปี 
 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
วันที่  23 กันยายน 2564 
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย
และแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา                                        
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                     
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
และท่ีเว็บไซต์ www.sesao30.go.th 

วันที่  4 ตุลาคม 2564         
ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

สมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ                     
(เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) 

สถานที ่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ เลขที่ 393/2
ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง               
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ                
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูม ิ                      
และท่ีเว็บไซต์ www.sesao30.go.th 

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่              
จะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก              
เพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา                                        
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                     
ตามมาตรา 38 ค.(2)  

เมื่อได้รับอนุมัติผลการคัดเลือก      
จากคณะกรรมการศึกษาธิการ           
จังหวัดชัยภูมิ  
ที่เว็บไซต์ www.sesao30.go.th 
 

- การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(๒)  

จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติผล                     
การคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิแล้ว 
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