ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)
ให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
........................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดาเนินการ
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่างสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่
27 สิงหาคม 2552 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
หนังสือสานักงาน ก .ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรือ่ ง องค์ประกอบในการพิจารณาย้าย สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)
ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะรับย้ำย จำนวน 4 ตำแหน่ง
ที่

ชื่อตำแหน่ง

1 นักจัดการงานทั่วไปหรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 นักทรัพยากรบุคคล
3 นักวิชาการพัสดุ
4 เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน

เลขที่
ตำแหน่ง
อ4
อ 26
อ 17
อ 45

กลุ่ม/หน่วย

เงินเดือน

อานวยการ

38,750

บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

50,800
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(ทดแทน
เกษียณอายุ)

46,020
45,280

(ทดแทน
เกษียณอายุ)

-22. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของตาแหน่งประเภท สายงาน และระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
2.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดทางวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีล้มละลาย
3. กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถระบุตาแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ที่ว่าง เพียงตาแหน่งเดียว
3.2 การยื่นแบบคาขอแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในแบบคาขอ
แต่งตั้ง (ย้าย) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร นาส่งด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในวัน และเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 10 - 18 มกราคม 2562
4. เอกสำรประกอบกำรสมัคร
4.1 แบบคาขอแต่งตั้ง (ย้าย) ตามแบบที่กาหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา
ตำมเอกสำรหมำยเลข 1 จานวน 1 ชุด
4.2 เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตำมเอกสำรหมำยเลข 2 ดังนี้
1) องค์ประกอบการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 8
จานวน 1 ชุด
2) องค์ประกอบการพิจารณาข้อ 9
จานวน 5 ชุด
4.3 กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกต่างกลุ่มตาแหน่ง ให้แนบผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลและ
ผลงาน จานวน 2 ชุด ตำมเอกสำรหมำยเลข 3
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดาเนินการคัดเลือกโดยพิจารณา
ตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาแหน่งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตำมเอกสำรหมำยเลข 2 ดังนี้
องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5
6

รำยกำรพิจำรณำ
วุฒิการศึกษา
อายุราชการ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งปัจจุบัน
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอย้าย
การรักษาวินัย
การพัฒนาตนเอง

คะแนน
5
10
10
10
5
5
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-3องค์ประกอบที่
7
8
9
10

รำยกำรพิจำรณำ
อาวุโสในหลักราชการ
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้าย
วิสัยทัศน์ (นาเสนอด้วยตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก)
รวม

คะแนน
10
20
15
10
100

หมำยเหตุ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้าย หากกรณีคะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้ที่อาวุโสตามหลักราชการเป็นผู้ได้ย้าย ทั้งนี้ ผู้ได้รับย้ายจะต้องมีคุณสมบัติครบที่จะแต่งตั้ง
6. กำหนดวัน เวลำกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่
25 มกราคม 2562 โดยผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะนาเสนอวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และเว็บไซต์
http://www.lopburi1.go.th/
8. กำรแต่งตั้ง
8.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามตาแหน่งที่ว่าง ตามประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีแล้ว กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติ
จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว และหากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มี
คุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. กาหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้วแต่กรณี
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้
8.2 ผู้ที่ดารงตาแหน่งคนละกลุ่มตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการแต่งตั้งเมื่อผ่านการพิจารณา
ผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
8.3 กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาดารงตาแหน่งว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุ เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องได้รับความยินยอมให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนตามตัวมาตั้งจ่ายทางตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต้นทาง และ ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แล้ว
8.4 การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายมานพ ษมาวิมล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

