
   

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๓ 
.............................................. 

 

  ด วย  คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม  ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  ๒ /๒๕๖ ๓                 
เมื่อวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง              
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ป พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๐             
ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง            
รองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้ 

        1.ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก ตําแหนงรองผูอาํนวยการสถานศึกษา บัญชีแนบทายหมายเลข ๑ 
1.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน  60  อัตรา  

   1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   จํานวน 45  อัตรา  

  ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
      ๒.๑ ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๒.๒ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 ๒.๓ มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ 
 2.4 ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาอยูในปจจุบัน และ 
 ๒.5 ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังนี้  
   (๑) ตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป สําหรับผูมี
วุฒิปริญญาโท หรือ 
   (๒) ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ตําแหนง
ไมตํ่ากวาระดับปฏิบัติการ และรับเงินเดือนไมตํ่ากวาระดับชํานาญการ 
 ๒.6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และตองไมหมดอายุ  
 ท้ั งนี้  ผูสมัครเข ารับการคัดเลือกตองมี คุณสมบัติตามขอ 2.1 – ขอ 2 .6  ครบถวน              
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย 

 
 

/๓. วัน เวลา... 
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๓. วัน เวลาและสถานท่ี รับสมัครคัดเลือก 
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนครปฐม หรือดาวนโหลดใบสมัครไดทางเว็บไซต http://www.nptpeo.org และ Facebook page : 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานใหถูกตอง
ครบถวน ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เลขท่ี 161/4 ถนนเพชรเกษม ตําบล              
พระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ต้ังแตวันอังคารท่ี 10 – วันจันทรท่ี 16 มีนาคม ๒๕๖3 ต้ังแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

  ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
      ๔.๑ ใบสมัคร 
      ๔.๒ สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.๗ หรือสําเนา ก.ค.ศ.๑๖ ท่ีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ             
ลงนามรับรองความถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 
      ๔.๓ รูปถายหนาตรงขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป 
      ๔.๔ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว 
จํานวน ๑ ฉบับ 
      ๔ .๕  สํ า เน าใบ อนุ ญ าตป ระก อบ วิ ช า ชีพ ผู บ ริ ห ารสถาน ศึก ษ า ท่ี ยั ง ไม ห ม ดอ ายุ                     
จํานวน ๑ ฉบับ พรอมฉบับจริง 
 ๔.๖ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
      ๔.๗ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
      ๔.๘ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
      ผูสมัครรายใดมี คุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมี เอกสารไมครบถวน                 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  
      สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไวทุกหนา 

  ๕. การยื่นใบสมัคร 
      ๕.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเอง และ              
ตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวนดวยตัวบรรจงพรอมเอกสารประกอบ 
      ๕.๒ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตการจายของไปรษณียไวในใบสมัคร และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได เมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู
หรือหมายเลขโทรศัพทในภายหลังตองแจงใหหนวยจัดสอบทราบทันที หากแจงท่ีอยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถ
ติดตอได ผูไดรับการคัดเลือกจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมไดท้ังส้ิน 
      ๕.๓ ใหผูสมัครเลือกสมัครในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือในสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ไดเพียงแหงเดียวเทานั้น หากปรากฏวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกสมัครเกินกวา           
หนึ่งแหงจะตัดสิทธิการคัดเลือก  
       ๕.๔ กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสมัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
ใหถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้ หากผูใด
ไดรับการบรรจุและแตงต้ังแลว ตองถูกเพิกถอนคําส่ังบรรจุและแตงต้ัง และจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได 

/๕.๕ ผูสมัคร... 
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       ๕.๕  ผู สมัครเขารับการคัดเลือกตองลงลายมือ ช่ือในใบสมัคร และพิมพลายนิ้ ว มือ                  
หัวแม มือขวาในบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือกตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัครในวันสมัครเขารับ              
การคัดเลือก 
  5.๖ ใหผูสมัครสงเอกสารหลักฐานตามประกาศรับสมัครคัดเลือกใหครบถวนสมบูรณ          
ในวันสมัครคัดเลือก หากไมครบถวนสมบูรณ หรือไมรับรองสําเนา จะไมรับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลัง     
และถือวาเอกสารฉบับนั้นไมเปนไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
  ๕.๗ ในวันสมัครเขารับการคัดเลือก ผูสมัครตองรับรองตนเองวาในวันบรรจุและแตงต้ังตนเอง
ไมติดเงื่อนไขอื่นใดท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

  ๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดย
แยกเปนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภายในวันศุกรท่ี 20 
มีนาคม ๒๕๖3 โดยเรียงตามหมายเลขประจําตัวผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม หรือทางเว็บไซต http://www.nptpeo.org และ Facebook page : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      ดําเนิ นการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีก ารคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุและแต ง ต้ั ง               
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ ว ๘ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒ รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  ๘. วัน เวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จะดําเนินการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือก ดังนี ้

ภาค ก ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

วัน/เวลา ประเมินดวยวิธีการสอบขอเขียน 
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐ คะแนน) 
หมายเหตุ 

วันเสารท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.0๐ – ๑2.0๐ น. 
 

ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 100 คะแนน  
 
 

ภาค ข ประวัติ ประสบการณ และผลงาน 

วัน/เวลา ประเมินประวัติ ประสบการณ และผลงาน 
คะแนนเต็ม 

(1๐0 คะแนน) 
หมายเหตุ 

วันจันทรท่ี ๒๐ เมษายน – 
วันศุกรท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑. ประวัติและประสบการณ   
๒. ผลงาน   

๖0 คะแนน 
๔0 คะแนน 

 

  
         /ภาค ค... 
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ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนง 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
คะแนนเต็ม 

(๑๐0 คะแนน) 
หมายเหตุ 

วันจันทรท่ี ๒๐ เมษายน – 
วันศุกรท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑. วิสัยทัศนและแนวคิด 
    ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๕๐ คะแนน 
 

 

วันเสารท่ี ๒ - วันอาทิตยท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒. สัมภาษณ ๕๐ คะแนน  

  สําหรับสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก ภาค ค จะแจงใหทราบในวันประกาศรายช่ือผูผาน                     
การคัดเลือก ภาค ก  

  9. เกณฑการตัดสิน 
      9.๑ ผูผานการคัดเลือก ภาค ก ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเขารับ                 
การประเมิน ภาค ข และ ภาค ค โดยจะประกาศรายช่ือเรียงตามลําดับเลขประจําตัวผูสมัคร 
      9.๒ ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนน ภาค ข และ ภาค ค แตละภาคไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
โดยประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเรียงลําดับท่ีผูท่ีไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย แยกเปนสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
      กรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือก ไดคะแนนรวมภาค ก ภาค ข ภาค ค เทากัน ใหผู ท่ีไดคะแนน             
ภาค ข มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ข เทากัน ใหผู ท่ีไดคะแนน ภาค ก มากกวา                 
เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน ภาค ก เทากันอีก ใหผูท่ีอาวุโสกวาตามแนวปฏิบัติการจัดลําดับอาวุโส
ในราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เปนผูอยูในลําดับ             
ท่ีดีกวา 
  ๑0. การประกาศรายช่ือ 

      ๑๐.๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก   
ภาค ก และมีสิทธิเขารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓  

      ๑๐.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก                      
ภายในวัน ศุกร ท่ี  ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓  ณ  สํ า น ัก ง า น ศ ึก ษ า ธ ิก า ร จ ัง ห ว ัด น ค ร ป ฐ ม  และทาง
เว็บไซต http://www.nptpeo.org และ Facebook page : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

๑1. การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
                บัญชีผูไดรับการคัดเลือก ใชไดไมเกินสองป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก                   

เวนแต มีการประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งใหมแลว บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
 

   /๑๒. การเรียกตัว... 
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  ๑2. การเรียกตัว การบรรจุและแตงต้ัง และการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
        ๑2.๑ การบรรจุและแตงต้ังครั้งแรก กําหนดวันเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ               
ตรงตามมาตรฐานตําแหนงและผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนดแลว โดยเรียกตามลําดับ
ท่ีท่ี ข้ึน บัญ ชี และใหมารายงานตัวเท ากับ จํานวนตําแหน งวางในปจจุบัน ท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร                      
เพื่อเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง 
      กรณี ผู ได รับการคัดเลือกรายใด ไมมารายงาน ตัวตามวัน  เวลา และสถาน ท่ี                 
ท่ีกําหนด หรือมารายงานตัวแตไมเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง หรือไมสมัครใจท่ีจะรับการบรรจุและ
แตงต้ัง ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิการบรรจุและแตงต้ัง และใหยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายนั้น 
        ๑2.๒ การบรรจุและแตงต้ังครั้งตอไป ใหมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานตําแหนง และผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนดแลว โดยใหเรียก
ตามลําดับท่ีท่ีข้ึนบัญชีและใหมารายงานตัวเทากับจํานวนตําแหนงวางเพื่อเลือกสถานศึกษา ท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง 
                กรณี ผู ได รับการคัดเลือกรายใด ไมมารายงานตัวตามวัน  เวลา และสถาน ท่ี                 
ท่ีกําหนด หรือมารายงานตัวแตไมเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง หรือไมสมัครใจท่ีจะรับการบรรจุและ
แตงต้ังใหถือวาผูนั้นสละสิทธิการบรรจุและแตงต้ัง และใหยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายนั้น     
        ๑2 .๓ ให ผู ไดรับการคัดเลือกท่ี ข้ึน บัญ ชีไว ใน ลําดับ ท่ีดีกวาเปน ผู เลือกสถานศึกษา                
ท่ีจะบรรจุและแตงต้ังกอน และหากผูไดรับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแลวจะเปล่ียนแปลงมิได 
        ๑2.๔ กรณีผูไดรับการคัดเลือกรายใดไมอาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว                
เพราะมี เห ตุ สุดวิ สัย  ถ าผูนั้ นมี คําขอพรอม ช้ีแจงเห ตุผลอัน เปน เห ตุ สุดวิ สัยนั้ น  ภายใน เจ็ดวันนับแต                     
วันครบกําหนดท่ีใหมารายงานตัว และบัญชีผูไดรับการคัดเลือกยังไมถูกยกเลิก หากคณะกรรมการท่ี กศจ.แตงต้ัง 
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลและเปนเหตุสุดวิสัยจริง ก็อาจใหคงการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในลําดับเดิม และใหบรรจุ             
และแตงต้ังเปนลําดับแรกเมื่อมีตําแหนงวาง 
        ๑2.๕ กรณีผูไดรับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลําดับท่ีท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังแลว 
ตรวจสอบพบวาเปนผูท่ีติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ใหถือวาผูนั้น             
หมดสิทธิในการบรรจุและแตงต้ัง และใหยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายนั้น 
  ๑3. ผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวัน ท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตองไดรับการประเมินสัมฤทธิผล               
การปฏิบัติงานในหนาท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษาเปนระยะเวลา ๑ ป ตามองคประกอบ ตัวช้ีวัด และวิธีการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิ บัติงานในหนาท่ี ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด โดยให                           
มีการประเมิน ๒ ครั้งๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไมผานเกณฑการประเมิน ใหผูประเมิน
แจงผลการประเมินให ผู รับการประเมินทราบ เพื่ อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิ บัติงานในหนาท่ี                   
และเมื่อครบ ๖ เดือนหลัง ใหมีการประเมินครั้งท่ี ๒ และใหผูประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมิน
รวมท้ัง  ๒ ครั้ง ผานเกณฑการประเมิน ใหผูรับการประเมินปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาตอไป แตหากผลการประเมินรวมท้ัง ๒ ครั้ง ไมผานเกณฑการประเมิน ใหดําเนินการตามมาตรา ๗๑                        
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการส่ัง   
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใหส่ังยายและแตงต้ัง
ผูท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑรายนั้น ไปดํารงตําแหนงเดิมซึ่งเปนตําแหนงกอนเขาสูตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา และเมื่อผลการประเมินของคณะกรรมการเปนประการใดแลวใหถือเปนอันส้ินสุด 

/ในกรณี... 
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         ในกรณีผูไดรับการบรรจุและแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา                      
ไดออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ๑ ป เชน ลาออก               
จากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิต เปนตน ใหยุติการประเมิน ณ วันท่ีออกจากราชการ               
โดยใหถือวาออกจากราชการในตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังนั้น      
  ๑4. กรณีตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสมัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ใหถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ท้ังนี้ หากผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังแลว ตองถูกเพิกถอนคําส่ังบรรจุและ
แตงต้ัง และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

๑5. การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม จะดําเนินการคัดเลือกใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดระบบคุณธรรม                    
ความเสมอภาค ความโปรงใสและตรวจสอบได หากปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางไมสุจริตหรือดําเนินการ
ผิดพลาด อันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อาจพิจารณาแกไข หรือ
ยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                         
                 (นายกนก  ปนตบแตง) 
        กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม แทน 
    ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


