
                                                    
ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 

เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ตําแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดบัชาํนาญการพเิศษ 

(ผู้อํานวยการกลุ่ม) สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 
...................................................... 

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/2563 เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม 2563  มีมติอนุมัติให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ดําเนินการประกาศ           
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา              
38 ค. (2) เพ่ือย้ายและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ผู้อํานวยการกลุ่ม) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.5/ 
ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่องการย้ายและเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค. ( 2)  หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่  
15 กันยายน 2548  เรื่องการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์  (ตําแหน่ง
ประเภททั่วไป)  และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ตําแหน่งระดับ 8 ลงมา  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  เรื่อง  การจัดกลุ่มตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ 
ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2561 เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหน่ง 
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  เพ่ือย้ายและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ (ผู้อํานวยการกลุ่ม)  ให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างดังน้ี 

 

1. ตําแหน่งทีร่บัสมัคร 
๑.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป  ระดับชํานาญการพิเศษ  กลุม่อํานวยการ   
      ตําแหน่งเลขที่  อ.1  (ผูอํ้านวยการกลุ่มอํานวยการ) 
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
      ตําแหน่งเลขที่  อ.38  (ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)   

 
    / 2. คุณสมบตัิ.... 

 



-2- 
 

2. คณุสมบตัิของผู้สมัคร 
2.1  ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
       2.2  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานตําแหน่ง   
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ในหนังสือ ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2556 

     2.3  ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ  กรณดํีารงตําแหน่งอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน ให้เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                
ที่ ศธ 0206.5/ว 14  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 
      2.4  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของตําแหน่ง และประเภทสายงาน และระดับตําแหน่ง 
ที่จะแต่งต้ัง 

2.5  ไม่อยู่ระหว่างกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่า 
กระทําความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.6 ไม่อยู่ระหว่างเป็นบุคคลล้มละลาย  หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 

  3. วันเวลาการรบัสมัครเข้ารบัการคดัเลือก 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนด  จํานวน  1  ชุด  
พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยย่ืนใบสมัครด้วยด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ระหว่างวันที่  ๒๗  มกราคม – ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ในวันและเวลา
ราชการ หากพ้นกําหนดน้ีถือว่าไม่มีสิทธิสมคัรเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

4. หลกัฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 
    4.1 ใบสมคัรตามแบบทีกํ่าหนดแนบท้ายประกาศ           จํานวน  1  ชุด 
    4.2 สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  ทีม่ีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์      จํานวน  1  ชุด 
          เป็นปัจจุบัน และได้รับรองความถูกต้อง  โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          การจัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการ 

                         4.3 สําเนาปริญญาบัตรที่ระบุ  สาขาวิชาเอก และรับรองความถูกต้อง        จํานวน  1  ชุด 
      4.4 เอกสารประกอบการประเมินตามรายละเอียดองค์ประกอบและตัวช้ีวัด      จํานวน  ๓ ชุด 
                               แนบท้ายประกาศน้ี  
   

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือก 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือกตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และคุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ภายในวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางเว็บไซด์  

http://yst2.go.th  และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่กําหนดตามประกาศรับสมัคร 
จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  
ในภายหลังไม่ได้ 
 

/6. หลักเกณฑ์... 
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ปฏทินิการรบัสมัครคดัเลือกข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา   
ตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)   

เพื่อย้ายและแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดบัชํานาญการพเิศษ (ผู้อํานวยการกลุ่ม) 
สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 (แนบทา้ยประกาศสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ลงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๔) 
....................................................... 

 
เริ่มประกาศรับสมัคร    วันที่   ๑๒   มกราคม  ๒๕๖๔   
รับสมัคร   วันที่   ๒๗   มกราคม  – ๔ กุมภาพันธ์  256๔  

  (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลอืก   ภายในวันที่   ๑๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ดําเนินการคัดเลือก    ภายในวันที่   ๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   ภายในวันที่   ๑๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

 
 
หมายเหต ุ
 กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ดูรายละเอียดประกาศไดท้างเว็บไซด ์ http://yst2.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
(ให้ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกจัดทําข้อมูลบุคคลตามหัวข้อต่อไปน้ีทุกหัวข้อ พิมพ์ในกระดาษ A4) 

…………………………………………… 
๑. ช่ือ (ผู้สมคัรเขา้รับการคัดเลือก)……………………………………………………………………………………………………………. 
๒. คุณวุฒิ................................................ ช่ือวุฒิย่อ................ สาขา/วิชาเอก......................................................... 
๓. ตําแหน่งปัจจุบัน...................................................................................... ตําแหน่งเลขที่.................................... 

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม.....................................................สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................. 
๔. ประวัติส่วนตัว 

เกิดวันที่.......... เดือน......................... พ.ศ............. วันที่ครบเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ................ 
ภูมิลําเนาจังหวัดที่เกิด............................................ นับถือศาสนา............................... 
ช่ือคู่สมรส......................................................................................... อาชีพ........................................................ 
จํานวนบุตร/ธิดา................................คน 
วัน/เดือน/ปี ที่ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน............................. วัน/เดือน/ปี ที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน............................... 

๕. ประวัติการศึกษา 
   คุณวุฒิและวิชาเอก  ปีที่สําเร็จการศึกษา      สถาบัน 
 .........................................................  .................................................  ..................................................... 
 .........................................................  .................................................  ..................................................... 

๖. ประวัติทางวินัย……………………………………………………………………………............................................................ 
๗. ความสามารถพิเศษ ความชํานาญพิเศษ และทักษะที่ทําใหป้ระสบความสําเร็จ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๘. ตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก.....................................................................ตําแหน่งเลขที่........................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบฟอร์มนี้ ถกูต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
ลงช่ือ   ผู้สมัคร 
(......................................................) 

 วันที่............../................/................ 
ความเห็นของผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ลงช่ือ    

(......................................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 
 วันที่............../................/................ 

ความเห็นของผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ    
(......................................................) 

ตําแหน่ง....................................................... 
 วันที่............../................/................ 





๒๒












