
 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง   รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย 

                    ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
                    38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

************************ 
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)           
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ประกอบกับคำสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 /ว 30 ลง
วันที ่ 28 กันยายน 2560 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1006/ว 10 ลงวันที ่ 15 กันยายน 2548                 
จึงประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการ             
พลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 25  กฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง  ปัจจุบันจะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2.2 กรณีการย้าย  ปัจจุบันจะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

2.3 กรณกีารโอน  ปัจจุบันจะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอื่น ใหดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับตำแหนงทีไ่ม่สูงกว่าเดิม 

 
 

           / 2.4 มีคุณสมบัติ... 
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2.4 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง           
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 /ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  

2.5 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงานและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
     2.6 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
     2.7 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                         2.8 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนนิคดีอาญา เวน้แต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

    2.9 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 

3. ระยะเวลาและสถานที่ในการสมัคร  
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบคำขอที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง                  

ณ กลุ่มบริหารงานบุคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในระหว่างวันที่ 8 - 15  
ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0-3457-9234 ต่อ 206 

4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา  
ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในแบบคำร้องขอย้าย/ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ขอโอนให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ตามแบบคำขอที่กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย/ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ขอโอน (รายละเอียดแบบคำขอตามแนบท้ายประกาศนี้)            
โดยมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

4.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา  
4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
4.3 สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ ตั้งแต่วันที่

เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน (รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)  
4.4 สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 

หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)  
4.5 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 

สังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน 
4.6 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2    

ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทตำแหนง  
4.7 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดฯ 

จำนวน 5 ชุด (ให้จัดทำต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนา จำนวน 4 ชุด) 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 

28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยจะมีการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง 
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้)  

/ ทั้งนี้ การพิจารณา... 
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ทั้งนี้ การพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)          
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็น
ผู้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน โดยพิจารณาตามลำดับ
ดังต่อไปนี้ 
      1) พิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
      2) พิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
      3) พิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4) พิจารณาโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. การแต่งตั้ง 
6.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณาของแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ระบุในประกาศ 

ครั้งนี้เท่านั้น ภายหลังจากที่มีมติอนุมัติผลการพิจารณาจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว 
ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับพิจารณาตามประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และมีคุณสมบัติต่างไปจากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งหรือหากมีคำสั่งแต่งตั้งไปแล้ว จะยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้อง 
สิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

6.2 การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
              

(นายโอภาส  ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการ 
รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการ 

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) 
................................................ 

 
ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ 

29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2564 ผู้ประสงค์ขอย้าย/ขอเปลี่ยนตำแหน่ง /ขอโอน ยื่นคำร้องด้วยตนเอง 

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 (ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ขอเปลี่ยนตำแหน่ง 
และขอโอน 

ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ กศจ. กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


