
 
 

 

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

          เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                   และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน          
                   ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

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

ด้วยที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 5 อัตรา 

           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
พ.ศ. 2565 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 หนังสือส านักงาน ก.พ.                      
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายและ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในประกาศนี ้
 “การเปลี่ยนต าแหน่ง” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่มิใช่
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

“การย้าย” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม ระดับ
ต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมในหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

“การโอน” หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สังกัดส่วนราชการอ่ืนให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม 
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 1. ต ำแหน่งที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
 

ที ่ ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขที ่ กลุ่ม 
1 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 5 อ านวยการ 

2 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 40 นิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

3 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 11 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

4 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 15 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

5 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 บริหารงานบุคคล 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
    2.1 ผู้ขอเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และโอน ต้องมีคุณสมบัติ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 

0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2560 และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
    2.1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

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  

    2.1.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้ง 

    2.1.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    2.1.5 ไม่เคยกระท าผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท า

ความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    2.1.6 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้น

แต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    2.1.7 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
    ส าหรับผู้ขอโอน นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1.1 – 2.1.7 แล้ว ต้องได้รับความ

ยินยอมให้โอนจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย  

3. ก ำหนดกำรและสถำนที่ในกำรรับสมัคร 
ให้ผู้สมัครยื่นแบบค าขอย้ายตามแบบค าขอที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณารับย้าย ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่  7 - 17 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  082-4286029 

4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้สมัคร  
4.1 แบบค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้าย

ข้าราชการพลเรือสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในแบบค าขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน  

4.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการส าเร็จการศึกษา  
4.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
 
            4.4 ส าเนา...... 
 
 



 
 

- 3    - 
 
4.4 ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ  ตั้งแต่วันที่      

เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน (รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)  
4.5 ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)  
4.6 กรณีบรรจุเป็นข้าราชการในต าแหน่งประเภททั่วไปหรือในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1   

และ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทต าแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทต าแหนง  
4.7 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เป็นผลงาน หรือ      

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ประสงค์ขอย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครตามระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4.1 - 4.7 ให้จัดท าเป็น
รูปเล่ม จ านวน 5 ชุด (ต้นฉบับ จ านวน 1 ชุด และส าเนา จ านวน 4 ชุด) 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ 
5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยจะมีการประเมิน ความรู้ 
ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ขอย้าย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง 
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร  ทาง
การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 
2561 (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้)  
      5.2 ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณาขอเปลี่ยน ขอย้ายและขอโอน หาก
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป็นผู้ได้รั บการพิจารณา หากคะแนนเท่ากันอีก          
ให้พิจารณาจัดล าดับความอาวุโสในราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่            
30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดล าดับอาวุโสในราชการ ดังนี้  
   1) ผู้ที่มีระดับสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   2) ถ้าเป็นผู้ที่มีระดับเท่ากัน ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   3) ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับพร้อมกัน ผู้ที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   4) ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   5) ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้น
อาวุโสกว่า 
   6) ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
   7) ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่า ถือว่า 
ผู้นั้นอาวุโสกว่า           
 
 
                  /6. การแต่งตั้ง...... 
 



 
-  4     - 

 
 

6. กำรแต่งตั้ง 
6.1 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 จะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายตามจ านวนของ

ต าแหน่งว่างที่ระบุไว้ในประกาศครั้งนี้เท่านั้น โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เท่านั้น  

6.2 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายตามประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไป
จากที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือหากมีค าสั่งแต่งตั้งไปแล้ว จะยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

6.3 การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
            
 
 
 

      (นายสมพร  พิลาสันต์) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2   
        อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน 

        ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และย้ายพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 (แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566) 
 

วันที่ รำยละเอียด 
วันที่   27  กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ระหว่างวันที่ 7 - 17 มีนาคม 2566 
 

ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
(ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันที่   22  มีนาคม  2566 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
ภายในวันที่   24  มีนาคม 2566 ประเมินความรู้ ความสามารถผู้ขอย้าย ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ขอโอน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
 
 
 


