
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง   ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
         รับย้ายข้าราชการพลเรอืนสามัญมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
         ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

************************ 
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 

23 มิถุนายน 2565 อนุมัติให้ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  
38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2548 จึงประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  38 ค.(2)               
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในประกาศนี้ 
การเปลี ่ยนตำแหน่ง  หมายถึง  ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

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

การย้าย  หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม ระดับตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม ในหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

การโอน  หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดส่วนราชการอ่ืน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม ระดับตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม 

1. ตำแหน่งว่างใช้สำหรับการพิจารณา 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ กลุ่ม 
1 นักจัดการงานทัว่ไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 3 อำนวยการ 
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2. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
2.1 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  

2.2 ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
2.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
2.5 ไม่เคยกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำ

ความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.6 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.7 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 

3. กำหนดการและสถานที่ในการรับสมัคร 
ให้ผู้สมัครยื่นแบบคำขอย้ายตามแบบคำขอที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณารับย้าย ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 – 12 กรกฎาคม  2565 (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3457-9234 ต่อ 206 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร  
4.1 แบบคำขอย้าย ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในแบบคำขอย้ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน  
4.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสำเร็จการศึกษา  
4.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
4.4 สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ ตั้งแต่วันที่ 

เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน (รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)  
4.5 สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 

หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)  
4.6 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไปหรือในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 

และ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทตำแหนง  
4.7 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เป็นผลงาน หรือ

ผลการปฏิบัติงานที ่ผ่านมา และผลงานอื ่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์            
ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ประสงค์ขอย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครตามระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4.1 - 4.7 ให้จัดทำ
เป็นรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนา จำนวน 4 ชุด) 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30             
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยจะมีการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบ 
การประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 
(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้)  

ทั้งนี้ จะดำเนินการพิจารณาการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
พิจารณาการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามลำดับให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีการพิจารณาการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. การแต่งตั้ง 
6.1 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามจำนวนของ
ตำแหน่งว่างที่ระบุไว้ในประกาศครั้งนี้ เท่านั้น โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

6.2 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือหากมีคำสั่งแต่งตั้งไปแล้ว             
จะยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

6.3 การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 

            
(นายโอภาส  ต้นทอง) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการ 

รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

****************************** 
ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ 

 วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระหว่างวันที่ 4 - 12 กรกฎาคม  2565 
ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง  

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง             
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ กศจ. กำหนด 

ภายหลังจากการอนุมัติ กศจ. การแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง 

 
 

หมายเหตุ  :  กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


