
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือก 
ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
เพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก 
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด ตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ 
แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบกับหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังลือสำนักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ 
ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๑๗ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๕ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เร่ือง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวขึ้วัด วิธีการ 
ประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บ ุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 
๐๒๐๖.๙/ว ๓๒ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/ ๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๕ และโดยอนุมัติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที ่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครกัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ 
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
๑. ตำแหน่งท่ีจะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน ่งข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอ ื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้



๒

ท ี่ ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ กลุ่ม
๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 

(ผู้อำนวยการกลุ่ม)
อ ๗ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการหน่วย)

อ ๔๕ หน่วยตรวจสอบภายใน

๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ อ ๘ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๒.๑ เป ็นข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด

๒.๓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ 
ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒.๔ บีจจุบ ันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มีระยะเวลาในการดำรง 
ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิชองบุคคลไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด 
โดยให้นับถึงวันที่ยื่นดำขอ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. กำหนดการและวิธีการสมัคร

ให้ผู้สมัครดาวน้โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ เกป:!ว://'\/ผทพ/.รชโล*๑ญ๐.ซา และยื่นใบสมัครตาม 
แบบที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เก ี่ยวข้อง จำนวน ๓ ชุด โดยให้สมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ที่ร ับผิดชอบ 
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเสือกฯ ยื่นเอกสารการสมัคร 
จำนวนทั้งส้ิน ๓ ชุด โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย 

๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเสือก (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)
๔.๒ สำเนาสมุดประวัติหรือสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นบีจจุบัน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง

สำเนาถูกต้อง
๔.๓ สำเนาปริญญาบัตร
๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่นใบเปลี่ยนซื่อ-ซื่อสกุล(ถ้ามี)
๔.๕ กระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ผลงานย้อนหลังไม่ 

เกิน ๕ ปี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เร่ือง (เอกสารหมายเลข ๒) ส่งพร้อมในวันท่ียื่นใบสมัคร
๔.๖ เด้าโครงผลงานที่จะส่งประเมินและกำหนดลัดส่วนในกรณีผลงานนั้นมีผู้ร่วมจัดทำ 

ผลงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ เร่ือง (เอกสารหมายเลข ๓) ส่งพร้อมในวันท่ียื่นใบสมัคร
๔.๗ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสายงาน 

ที่สมัครเข้ารับการคัดเสือก จำนวน ๑ เร่ือง (เอกสารหมายเลข ๔ ) ส่งพร้อมในวันท่ียื่นใบสมัคร



๓

๔.๘ คำซี้แจงการขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นมานับรวมเป็นระยะเวลา 
ขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่งที่ฃอประเมินตามแบบค0าซี้แจงการขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น 
(เอกสารหมายเลข ๔) (เฉพาะกรณีที่ต้องขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล) โดยจะต้องมีคำสั่งรักษาการ 
ในตำแหน่ง หรือหนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง (เอกสารหมายเลข ๖) แนบมาประกอบการพิจารณาด้วย 
โ ด ย ม ี ห น ั ง ส ื อ แ จ ้ ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ น ั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ต ้ น ท ุ น ส ำ ห ร ั บ ต ำ แ ห น ่ ง ใ น ส า ย ง า น  
ท ี่สม ัครเข ้าร ับการคัดเส ือกฯซึ่งเป ็นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า๑ ปี(กรณีผู้สมัครไม่เคยดำรงตำแหน่งและหรือ 
เคยดำรงตำแหน่งแต่ไม่ครบกำหนด ๑ ปี) (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๙ เอกสารประกอบการประเม ิน ตามประกาศสำน ักงานคณ ะกรรมการการศ ึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เร่ือง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวข้ี'รัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับ 
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร ๓๘ ค.(๒) 
เพ ื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔

โดยเอกสารทั้งหมดให้จัดทำเป็นฉบับเดียวกัน จำนวน ๓ เล่ม โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ จำนวน 
๑ เล่ม และสำเนา ๒ เล่ม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๘
๕. เง่ือนไขการสมัคร

กรณ ีท ี่ผ ู้สม ัครเข ้าร ับการคัดเส ือกผ ู้ใดจ ัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเส ือก 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเสือกบุคคลที่จะเข้ารับ 
การป ระเม ิน ผลงาน เพ ื่อ เล ื่อน ข ั้น แต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแห น ่งข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรท างการศ ึกษ า 
ประเภทตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเสือกเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกากรศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔ เร่ือง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวข้ีวัด วิธีการประเมินบุคคลและ 
เกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียด (เอกสารหมายเลข ๙ )
๗. กำหนดการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จะดำเนินการประเมินบุคคล 
เพื่อคัดเสือก โดยคณะกรรมการคัดเสือก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
ภายในเดือนมีนาคม ๒๔๖๖
๘. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินผลประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนรวม 
จากองค์ประกอบตัวขี้วัด การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ท้ัง ๓ ส่วนรวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ในกรณีที่ม่ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากองค์ประกอบตัวขี้วัดมากกว่าเป็นผู้อยู่ในสำดับที่สูงกว่า 
หากคะแนนองค์ประกอบตัวขี้วัดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง 
กว่า หากคะแนนการสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง 
กว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ม่ความอาวุโสกว่าตามหลักการจัดสำดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดเป็นผู้อยู่ในสำดับที่ดีกว่า



๙. การประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ป ระกาศรายซ ื่อผ ู้ได ้ร ับ การค ัด เล ือกภ ายใน เด ือ น ม ีน าคม  ๒๕๖๖ ทาง 

แบ:[ว://พพพ■ รบโลI๑ การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีแต่อย่างใด
๑๐. เงื่อนไขการคัดเลือก

หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมี'ครเข้ารับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ด.ศ. หรือที่สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จะยกเลิกผลการ 
คัดเลือก หรือจะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้อง 
สิทธิใดๆมิได้ท้ังส้ิน
©๑. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ได ้ร ับการประกาศรายซื่อให ้เข ้ารับการประเม ินผลงาน จะต้องจัดส่งผลงานเพ ื่อขอรับ 
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่กำหนด และจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อเป็น 
ผ ู้ผ ่านการประเม ินผลงานเร ียบร ้อยแล ้ว ท ั้งน ี้ ไม ่ก ่อนวันท ี่สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้รับผลงานที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ แล้ว

ประกาศ ณ วันท่ี (อ0  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประทีป ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑


