
 

 

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

................................................... 
                     ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ในการประชุมครั้งที่  1/๒๕๖6 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้ด าเนินการรับอนุมัติให้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย 
รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการครูพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด                
ที่ ศธ๐๒๐๖.๕/ว๗  ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ ศธ 0206.5/ว๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ทีศ่ธ ๐๒๐๖.๕ / ว ๘  
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช  2560 พ.ศ.2565 หนังสือส านักงาน                  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ,ที่ ศธ 0206.5/ ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน
ต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไป
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2566  และประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย 
รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการครูพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จ านวน 2 อัตรา 
แทนต าแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก จ านวน  2 ต าแหน่ง 
1.1 ต าแหน่งต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ  

ต าแหน่งเลขท่ี อ 10   เงินเดือน  48,220 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         
1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขท่ี อ 43    เงินเดือน 13,140 บาท    กลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา     
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๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว30                 

ลงวันที ่28 กันยายน 2560) 
 2.1.1. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงตามมาตรฐานต าแหนง 
ที่ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ๐๒๐๖.๕/ว๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

2.1.2 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

        2.1.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งหรือรับโอน 
    2.1.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    2.1.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    2.1.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
    2.1.7 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลายกรณีผู้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
ข้างต้นแล้วต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้น
ด้วย  

2.2 คุณสมบัติของผู้โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560) 
                          2.2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงตามมาตรฐาน              
ต าแหนง  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
        2.2.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน ที่ไดรับการบรรจุและ แตงตั้ง
จากผลการสอบแขงขันในประเภทต าแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับต าแหนงที่จะขอโอน โดยเปนการสอบแขงขัน
ที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.หรือ ก.ค.ศ.ก าหนดและตองเปนผลการ
สอบแขงขันในประเภทต าแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับต าแหนงปจจุบันกอนโอน  
    2.2.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ ากวาขั้นต่ าของต าแหนงประเภท สายงาน และระดับต าแหนงทีร่ับโอน 
    2.2.4 ไม่อยู่ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
    2.2.5 ไมเคยกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมอยู่ระหวาง ถูกสอบสวนว่า
กระท า ความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    2.2.6 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกด าเนินคดีอาญาเวนแต
ความผิดที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    2.2.7 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกด าเนินคดีลมละลายกรณีผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุแลแต่งตั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใด บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย    
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๓. ก าหนดการ วัน เวลา สถานที่ด าเนินการ 

ก าหนดการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี สถานที่ด าเนินการ 
-ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  1 มีนาคม ๒๕๖6 อ.ก.ค.ศ.เขต/สพป.ขก ๔ 
-ยื่นใบสมัครพร้อมข้อมูลบุคคลและ 
รายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ 
ปี   ตามแบบที่ก าหนด 

ระหว่างวันที่  8-16 มีนาคม 2566 
(วันและเวลาราชการ) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 

-ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

ภายในวันที่  23 มีนาคม  ๒๕๖6 สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ภายในวันที่  3 เมษายน 2566 อ.ก.ค.ศ.เขต/ 
สพป.ขก ๔ 
 

-ด าเนินการคัดเลือก 
 

ภายในวันที่  10 เมษายน  ๒๕๖6 สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
 

-เสนอผลการคัดเลือกต่อ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4  และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
๕๓ สั่งแต่งตั้ง 

ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
คราวต่อไป 

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
 

 ๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นแบบค าขอฯ ตามแบบที่ก าหนด จ านวน ๑ ชุดพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ระหว่างวันที่ 8 – 16 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก  

๕.เอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก 
๕.๑  แบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา และการย้าย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามแบบแนบท้ายประกาศ จ านวน ๑ ชุด 
๕ .๒ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้ วัด                           

ดังรายละเอียดองค์ประกอบและคะแนนการพิจารณาการ เปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนฯ แนบท้ายประกาศ                   
จ านวน ๕ ชุด 

๕.๓ หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ งของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปี ที่ให้โอน(กรณีขอโอน) 

๕.๔ หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ ากว่า (ถ้ามี) 
๕.๕ ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่ผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการ

พิจารณารับเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน      
๕.๖ ส าเนามาตรฐานต าแหน่งที่ผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอน ด ารงต าแหน่งอยู่ปัจจุบันในส่วน

ราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
  ๕.๗ ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญ
การสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)  
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๖.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.khonkaen๔.go.thและหากตรวจสอบ
ภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดตามประกาศจะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไม่ว่า
กรณีใดๆ 
  ๗.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

    7.1 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
ลงวันที่.......กุมภาพันธ์  2566 

   7.2 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่  .......กุมภาพันธ ์ 2566 

๘. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
    อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จะด าเนินการคัดเลือก ภายในวันที่ 

10 เมษายน 2566 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
๙. เกณฑ์การตัดสิน 

1. จะพิจารณารับย้ายและโอนข้าราชการตามหลักเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๕/ว ๓๐  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ก่อนเป็นอันดับแรก 

2. หากไม่มีข้าราชการขอย้ายและโอน หรือมีผู้ขอย้ายและโอนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด               
ตามข้อ 1 ให้สามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 ได ้

3. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และจะจัดล าดับที่โดย
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาหลักอาวุโสทาง
ราชการอยู่ล าดับที่ดีกว่า 
  ๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ๑๐.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก ภายหลัง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้ความเห็นชอบแล้ว ทาง
เว็บไซต์ http://www.khonkaen๔.go.th 
 ๑๐.๒ จะแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามต าแหน่งที่ว่างตามประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับอนุมัติ
จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งและแจ้งหน่วยงานสังกัดเดิมทราบ 
 ๑๐.๓ กรณีได้รับการคัดเลือกรายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติจะแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว     
 ๑๐.๔ หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากท่ี ก.ค.ศ 
ก าหนดจะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆในภายหลัง
มิได้ 
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 ๑๐.๕ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งคนละกลุ่มต าแหน่งกับต าแหน่งที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อผ่านการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๔๘ 
 ๑๐.๖ การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕66 


