ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป พ.ศ. 2559
ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ป พ.ศ. 2559 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1626 ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน 34 อัตรา
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองมีคณ
ุ สมบัตทิ ั่วไปตามมาตรา 30
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังตอไปนี้
(1) ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
(3) ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้
(3.1) รองผูอํานวยการสถานศึกษา มาแลวไมนอยกวา 1 ป
(3.2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(3.3) ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(3.4) เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3.5) ศึกษานิเทศก และมีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือ
หัวหนาหนวย หรือผูอ ํานวยการกลุม มาแลวไมนอยกวา 2 ป

-2(3.6) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และมีประสบการณ
การบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือหัวหนาหนวย หรือผูอาํ นวยการกลุม มาแลวไมนอยกวา 2 ป
(3.7) ครู ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ
(3.8) ดํารงตําแหนงอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเทา ดังนี้
ก. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มหี รือเคยมีวิทยฐานะไมตา่ํ กวา
ชํานาญการ
ข. รองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือหัวหนาหนวย หรือผูอํานวยการกลุม เปนผูมสี ิทธิเขารับ
การคัดเลือก โดยไมมเี งื่อนไขระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ทั้งนี้ การบรรจุและแตงตั้งผูดํารงตําแหนง ตามขอ (3.1) ถึงขอ (3.8) ตองเปน
ผูมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครไดที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อางทอง หรือดาวนโหลดใบสมัครไดจากเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง กรอกรายละเอียด
ในใบสมัครใหถูกตองและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานครบถวน ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ที่อยู
ถนนเทศบาล 4 อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ตั้งแตวันศุกรที่ 18 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน
2559 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบสมัคร
4.2 สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 หรือ สําเนา ก.ค.ศ. 16 ที่เจาหนาที่
ที่รับผิดชอบลงนามรับรองความถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
4.4 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผมู ีอํานาจอนุมัตใิ หสําเร็จการศึกษาแลว
จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ ริหารสถานศึกษาที่ยงั ไมหมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
พรอมฉบับจริง
4.6 สําเนาทะเบียนบาน
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.8 เอกสารประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด องคประกอบการประเมิน และคะแนน
การประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง (ขอ 1 – 8 ) จํานวน 2 ชุด

-34.9 รายงานผลการขับเคลือ่ นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด องคประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสม
กับตําแหนง (ขอ 9) โดยใหผูบงั คับบัญชาชั้นตนรับรอง จํานวน 5 ชุด
4.10 แบบสรุปผลคะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานจากผูม ีสวนเกี่ยวของ
(แบบประเมิน 1/3) (ลับ) ตามตัวชี้วัด องคประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ขอ 10)
4.11 วิสัยทัศนและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด องคประกอบการประเมิน
และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง (ขอ 11) จํานวน 5 ชุด
** ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไมครบถวน
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไมมีสทิ ธิสมัครเขารับการคัดเลือก
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวทุกหนา
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเอง
และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวนดวยตัวบรรจง พรอมเอกสารประกอบ
5.2 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองแจงสถานที่ทสี่ ามารถติดตอไดทางจดหมาย
ลงทะเบียนในเขตการจายของไปรษณียไวในใบสมัคร และหมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่อยูห รือหมายเลขโทรศัพทในภายหลังตองแจงใหหนวยจัดสอบทราบทันที หากแจงที่อยูไมชัดเจน
ทําใหไมสามารถติดตอได ผูไ ดรบั การคัดเลือกจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
5.3 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกไดเพียงแหงเดียว กรณีที่
กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการคัดเลือกพรอมกัน ใหผสู มัครเลือกสมัครเขารับ
การคัดเลือก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา หรือในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดเพียงแหงเดียวเทานั้น หากปรากฏวา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสมัครเกินกวาหนึ่งแหงจะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด
5.4 ผูส มัครเขารับคัดเลือกตองลงลายมือชื่อในใบสมัคร และพิมพลายนิ้วมือหัวแมมอื ขวา
ในบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือกตอหนาเจาหนาที่รับสมัครในวันสมัครเขารับการคัดเลือก
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและไมมสี ิทธิเขารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการคัดเลือกและ
ไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โดยเรียงตามหมายเลขประจําตัวผูมสี ิทธิ
เขารับการคัดเลือก ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง และทางเว็บไซต http://www.atg.obec.go.th/

-47. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้ ใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดแนบทายประกาศนี้
8. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จะดําเนินการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือก
ดังนี้
ตารางการคัดเลือก ภาค ก ความรูแ ละความสามารถทั่วไป ดําเนินการประเมินดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
โดยเนนการศึกษา การวิเคราะห และการนําไปใชเปนสําคัญ ดังตอไปนี้
คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)

วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2559
เวลา 09.30 – 11.30 น.

ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 50 คะแนน

เวลา 13.30 – 15.30 น.

ความสามารถในการบริหารงานในหนาทีแ่ ละสมรรถนะ
ทางการบริหาร

หมายเหตุ
สอบ
ขอเขียน
แบบปรนัย

50 คะแนน

ตารางการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 น. เปนตนไป

สัมภาษณ

คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)
50 คะแนน

หมายเหตุ

ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง การประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน
คะแนนเต็ม 150 คะแนน ประเมินโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทองแตงตั้ง
ในระหวางวันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน – วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559
สําหรับสถานทีด่ ําเนินการคัดเลือก จะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
9. การตรวจกระดาษคําตอบและการประมวลผลการคัดเลือก ภาค ก
9.1 ตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลการสอบขอเขียนดวยเครื่องอาน
กระดาษคําตอบ
9.2 การทําขอสอบในกระดาษคําตอบ ใหใชดินสอดําชนิด 2B ขึ้นไป

-59.3 กรณีกระดาษคําตอบทีเ่ ครือ่ งอานกระดาษคําตอบไมตรวจ อันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของผูเขารับการคัดเลือก เชน ไมลงรหัส ลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสไมครบ ลงรหัสซ้ําซอน หรือ
ลงรหัสดวยปากกา หากเปนกรณีนําไปสูการเสียสิทธิประโยชนใด ๆ ใหเปนความรับผิดชอบของผูเขารับการคัดเลือก
9.4 กรณีกระดาษคําตอบทีเ่ ครือ่ งอานกระดาษคําตอบไมตรวจ โดยไมใชความผิดพลาด
ของผูเขารับการคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการแกไขใหสามารถตรวจกระดาษคําตอบไดตอไป
10. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนภาค ก ไมต่ํากวารอยละหาสิบ และคะแนนรวม
ภาค ก และ ภาค ข ไมต่ํากวารอยละหกสิบ โดยใหเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย
กรณีทผี่ ูไดรับการคัดเลือก ไดคะแนนรวมภาค ก และ ภาค ข เทากัน ใหผูไดคะแนน
ภาค ก มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากคะแนน ภาค ก เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับ
ที่ดีกวา หากไดคะแนนสัมภาษณเทากัน ใหผูทมี่ ีอาวุโสมากกวาตามแนวปฏิบตั ิการจัดลําดับอาวุโสในราชการ
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด อยูในลําดับที่ดีกวา
11. การประกาศรายชื่อผูไ ดรับการคัดเลือก
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ภายในวันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2559 เฉพาะผูที่ไดคะแนนภาค ก ไมต่ํากวารอยละหาสิบ และคะแนนรวม ภาค ก
และ ภาค ข ไมต่ํากวารอยละหกสิบ โดยเรียงลําดับทีจ่ ากผูท ี่ไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง และทางเว็บไซต http://www.atg.obec.go.th/
2. ผูไดรบั การคัดเลือกตองเขารับการพัฒนากอนการแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เทากับจํานวนตําแหนงวางตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
และสํารองรอยละ 10 ของจํานวนตําแหนงวาง ตามประกาศรับสมัคร ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
(กรณีทมี่ ีเศษใหปดขึ้น)
12. การเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมาบรรจุและแตงตั้ง
12.1 กรณีเขตพื้นที่การศึกษา ยังมีบญ
ั ชีผูไดรบั การคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่
การศึกษา อยูเ ดิม ใหเรียกตัวผูไดรบั การคัดเลือกจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษา
ยังไมครบอายุบัญชี กอน
ทั้งนี้ ผูไดรบั การคัดเลือกรายใดที่ไดรับการบรรจุและแตงตัง้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 20 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตองปฏิบัติตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดใหอยูป ฏิบัตหิ นาที่
ในพื้นที่ดงั กลาว เปนเวลาไมนอ ยกวา 4 ป จึงจะขอยายออกนอกพื้นที่ดังกลาวได

-612.2 กรณีเขตพื้นที่การศึกษา ไมมีบญ
ั ชีผูไดรบั การคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อยูเ ดิม หรือ มีแตเรียกจนหมดบัญชี หรือบัญชีถูกยกเลิกแลว ใหเรียกตัวผูไ ดรบั การคัดเลือกจากบัญชี
ผูไดรบั การคัดเลือกจากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ที่ไดดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับที่ และ
ตามจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศรับสมัคร โดยไมมีการขึ้นบัญชี
ทั้งนี้ ผูไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ไมติดเงื่อนไขการอยู
ปฏิบัตหิ นาที่ในพื้นที่ดงั กลาว
12.3 การบรรจุและแตงตัง้ ผูไดรับการคัดเลือกจากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง ตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 วันที่ 9 พฤศจิกายน
2559 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตัง้ ผูท ี่มคี ุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานตําแหนง และ
ตองผานการพัฒนากอนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา
60 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และใหบรรจุและแตงตัง้ ตามจํานวนตําแหนงวาง
ที่ประกาศรับสมัคร
12.4 ใหผูไดรับการคัดเลือกที่ไดลําดับทีท่ ี่ดกี วาเปนผูเ ลือกสถานศึกษากอน
หากเลือกสถานศึกษาใดแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได
12.5 กรณีผูไดรบั การคัดเลือกในลําดับที่เปนตัวสํารองและผานการพัฒนาจะไดรบั การ
บรรจุและแตงตัง้ ตามลําดับทีเ่ มือ่ ผูไดรบั การคัดเลือกที่เปนตัวจริงสละสิทธิหรือไมสามารถบรรจุและแตงตัง้ ได
ดวยเหตุอื่น ๆ
12.6 เมื่อไดดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง ไดตามจํานวนตําแหนงทีป่ ระกาศ
รับสมัครแลวบัญชีเปนอันยกเลิก
12.7 ผูไดรับการบรรจุและแตงตัง้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตองไดรบั การประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัตงิ านในหนาทีเ่ พื่อพัฒนาการศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกําหนด องคประกอบ ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน ผูป ระเมิน วิธีการประเมิน เกณฑการตัดสิน และการแจงผลการประเมิน และใหมกี ารประเมิน
2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรก ไมผานเกณฑการประเมิน ใหผปู ระเมินแจงผลการประเมิน
ใหผรู บั การประเมินทราบ เพือ่ พัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่ และเมือ่ ครบ 6 เดือนหลัง ใหมี
การประเมินครัง้ ที่ 2 แลวใหผปู ระเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ผานเกณฑการประเมิน
ใหผรู บั การประเมินปฏิบัตงิ านในหนาที่ตําแหนงผูอาํ นวยการสถานศึกษาตอไป แตหากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง
ไมผานเกณฑการประเมิน จะดําเนินการตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือน
ในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ผลการประเมินเปนประการใดใหถือเปนอันสิ้นสุด

-713. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวา ผูส มัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัตติ ามประกาศ
รับสมัครและตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทจี่ ะไดรบั
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผูใดไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ แลว
ตองถูกเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแตงตัง้ และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
14. การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อางทอง จะดําเนินการคัดเลือกใหเปนไปดวยความบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ค.ศ. กําหนด หากปรากฏวาในการดําเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือสอไปในทางไมสจุ ริต หรือดําเนินการ
ผิดพลาดอันอาจจะทําใหเกิดความไมเปนธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง อาจพิจารณาแกไข
หรือยกเลิกการคัดเลือกในครัง้ นี้ได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายวีรรวุทธ ปุตระเศรณี)
ผูวาราชการจังหวัดอางทอง
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง

