
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิน่หรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจแุละแต่งตั้งเป็นข้าราชการคร ู

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

************************ 
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมือ่วันที่ 21 

กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน                
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในประกาศนี้ 
“การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม และมิใช่
ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ 

1. ต ำแหน่งที่ใชร้ับโอน 
 

ที ่ ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม 

1 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 3 อ านวยการ 
 

2. คุณสมบัติของผูข้อโอน 
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร                    

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง           
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

2.2 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ได้รับการบรรจุจากผลการสอบแข่งขัน 
ในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งที่จะขอโอน โดยจะต้องเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียง 
หรือได้มาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้องเป็นผลการสอบ 
แข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งปัจจุบันก่อนโอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.             
ที่ ศธ 0206.5/10 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/387 ลงวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2563 

/ 2.3 ไดร้ับเงินเดือน...  
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2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง                 

ที่จะแต่งตั้งหรือรับโอน 
2.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
2.5 ไม่เคยกระท าผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท า

ความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.6 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่

ความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.7 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 

3. ก ำหนดกำรและสถำนที่ในกำรรับสมัคร 
ให้ผู้สมัครยื่นแบบค าขอโอนตามแบบค าขอที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณารับโอน ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเ่บอร์โทรศัพท์ 0-3457-9234 ต่อ 206  

4. เอกสำรและหลกัฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร  
4.1 แบบค าขอโอน ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในแบบค าขอโอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และให้ติดรปูถ่ายขนาด 1 นิ้ว ทีถ่่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน  
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน      
4.4 ส าเนาปริญญาบตัรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  
4.5 ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่เข้ารับ

ราชการ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย     
4.6 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ ากว่าเดิม (ถ้ามี)  
4.7 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี)   
4.8 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในต าแหน่งประเภททั่วไปหรือในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 

และ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทต าแหน่งเป็นประเภทวิชาการให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทต าแหน่งด้วย 
4.9 เอกสารหลักฐานผลการสอบแข่งขันที่เป็นการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกัน 

หรือเทียบเท่ากับต าแหน่งที่จะขอโอน โดยจะต้องเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียง หรือได้มาตรฐานเดียวกนักับ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่ง
เดยีวกนัหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งปัจจุบันก่อนโอน  

4.10 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เป็นผลงาน 
หรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์            
ต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ประสงค์ขอโอน ตามองคป์ระกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครตามระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้จัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือประกอบการพิจารณา
จ านวน 5 ชุด (ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด และส าเนาจ านวน 4 ชุด) 

 
 

/ 5. หลักเกณฑ์... 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.5/10 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/387 ลงวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบ
การประเมินและตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี                
เขต 1 - เขต 4 ประกาศเม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2561 (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้)  

ทั้งนี้ กรณีการรับโอนในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป ผู้ขอโอนจะต้อง
ผ่านการประเมินบุคคลและหรือผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.             
ที่ นร 1009/ว 10 ลงวันที่ 15 กนัยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา                  
และกรณีผู้สมัครเข้ารับการโอนอยู่ต่างกลุ่มต าแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่งที่สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้ผ่านการประเมินคณุลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลตามล าดับ  

6. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
6.1 เมื่อออกค าสั่งรับโอนแล้วจะแจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมของผู้ที่ได้รับการ

บรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม โดยให้มีผลในวันเดียวกัน                
พร้อมทัง้ใหห้น่วยงานต้นสังกัดส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป 

6.2 หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต่างไปจาก 
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี 
โดยจะเรียกรอ้งสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

6.3 การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 
6.4 ผู้ได้รับโอน จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จงึจะย้ายหรือโอนไปหน่วยงานอื่นได้ 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับโอนต้องมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน              

ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ออกค าสั่งรับโอน หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
อาจด าเนินการเพ่ือยกเลิกการรับโอนก็ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 (นายโอภาส  ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินกำรด ำเนินกำร 

รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิน่หรือข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 

****************************** 
 

ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
 วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2565 ประกาศรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 
ผู้ประสงค์ขอโอน ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอโอน 

ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง              
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ กศจ. ก าหนด 

 
 
 

หมำยเหตุ  :  ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


