
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน เพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

………………………………… 
 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน เพ่ือบรรจุและ 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 2 อัตรา 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น 
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งทีใ่ชด้ ำเนินกำรรบัโอน 
 

ที ่ ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือรับโอน 
 3. ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
 6. ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    7. ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน ที่ไดรับการบรรจุและ แต่งตั้งจากผลการ
สอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขันที่
เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้องเป็น
ผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกัน หรือเทียบเท่ากับต าแหน่งปัจจุบันก่อน 
 8. ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงาน    
ต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 
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3. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
     ผู้ประสงค์ขอโอน สามารถยื่นใบสมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศฯ) พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 034-5799234 ต่อ 206 

4. หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
     1. ใบสมัคร (ตามเอกเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
     2. เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ต้องส่งพร้อมใบสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองส าเนา
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร) 
     กรณีด ารงต าแหนงประเภทวิชาการ ระดับช านาญการข้ึนไป  ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 4. วิสัยทัศน์ในการพัฒนางานในต าแหน่งที่ขอโอน ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ 4    จ านวน 3 ชุด                   
 5. ผลงานที่เป็นผลด าเนินงานที่ผ่านมา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 3 เรื่อง/(ชิ้น) จ านวน 3 ชุด                  
 6. แนวคิดและวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   จ านวน 3 ชุด 

5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.kan2.go.th และหากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ขอโอน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือกตามหนังสือ

ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน
และตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  
(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ขอโอน
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด (100 คะแนน) วิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน (10 คะแนน) 
ผลการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) และสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 

    กรณีรับโอนให้ด ารงต าแหนงประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการประเมิน 
บุคคลและหรือผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/
ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน         
ที่มีประสบการณ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยอนุโลม
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาผลงาน จ านวน 100 คะแนน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ) 

    กรณีผู้สมัครเข้ารับการโอนอยู่ต่างกลุ่มต าแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่ง        
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลตามล าดับ  
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7. ก ำหนดวันและสถำนที่คัดเลือก 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
     8.1 ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณารับโอน  

    8.2 หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานที่สูงกว่า เป็นผู้ได้รับการ 
พิจารณา หากคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจัดล าดับอาวุโสตามหลักราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                
ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555   

9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
    จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับโอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 http://www.kan2.go.th และติดป้ายประกาศ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 

10. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
10.1 กรณีการรับโอน เมื่อออกค าสั่งแล้วแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมของผู้ที่ได้รับ 

การบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม โดยให้มีผลในวันเดียวกัน
กับท่ีวันที่มีค าสั่งรับโอน พร้อมทั้งให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป 

10.2 หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต่างไปจากที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งหรือยกเลิกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้ 

10.3 การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 
10.4 ผู้ได้รับโอนต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี จึงจะย้ายหรือโอนไปหน่วยงานอ่ืนได้ 

       ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งรับโอน ต้องรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน              
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ออกค าสั่งรับโอน หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอ านาจสั่งรับโอนอาจ
ด าเนินการ เพ่ือยกเลิกการรับโอนก็ได้   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                                                      
(นายอนันต์  กัลปะ) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำร 
รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
................................................ 

 
ก ำหนดกำร รำยละเอียด 

วันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับโอน  

วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562 
ผู้ประสงคข์อโอน สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                     
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ด ำเนินกำรคดัเลือก 

ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
 

 


