
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  การเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ประเภทวิชาการ 
       เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
       ตามมาตรา 38 ค.(2) สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   
       การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

……………………………………………… 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 
เมื ่อวันที ่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ใช้ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อน
ระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ส ังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.       
ที ่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที ่ 27 สิงหาคม 2552 หนังสือส านักงาน ก.พ.ที ่  นร 1006/ว 10       
ลงวันที ่ 15 กันยายน 2548 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑ์เละวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่ นและข้าราชการอ่ืน                 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที ่ 18 
มิถุนายน 2561 จึงประกาศเปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 

 

/สังกัดส านักงาน… 
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สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก ฯ จ ำนวน 2  อัตรำ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ระดับ กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักวิชาการพัสดุ อ 15 ช านาญการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

บริหารงานการเงิน  
และสินทรัพย์ 

 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี อ 50 ช านาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย 

 

 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

2. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคดัเลือก ฯ จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ระดับ กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นิติกร อ ๒๖ ช านาญการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

3. ต ำแหน่งทีจ่ะด ำเนินกำรคดัเลือก ฯ จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ระดับ กลุ่ม หมาย

เหตุ 
๑ นิติกร อ 25  ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 
บริหารงานบุคคล 

 

 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ         
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
          2 .2   เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                   
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งจากผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งที่ขอโอนโดยเป็นการ
สอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
ต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งปัจจุบันก่อนโอน  

2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งทีร่ับโอน 
 2.5 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
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 2.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.7 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
 2.8 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.9 ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 
 กรณีที่ผู้ มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือหน่วยงำนใด
บริหำรงำนบุคคลในรูปคณะกรรมกำร กำรโอนต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำน นั้นด้วย 

3. ก ำหนดกำรรับสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศฯ พร้อมเอกสาร
ประกอบด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ระหว่างวันที่  10 – 14 กุมภาพันธ์  
2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงคจ์ะรับย้ายและรับโอน 

4. หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร เอกสำรฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑๐ ชุด  
 4.1 ใบสมัคร(รายละเอียดใบสมัครแนบท้ายประกาศฯ) 
 4.2 ส าเนาปริญญาบัตร  
 4.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 4.4 ส าเนา ก.พ. 7 ฉบับปัจจุบัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 4.5 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
ซึ่งระบุ วัน เดือน ปีที่ให้โอน  

4.6 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ ากว่าเดิม (ถ้ามี) 
 4.7 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

4.8 ส าเนามาตรฐานต าแหน่งที่ผู้ขอย้าย/เปลี่ยนต าแหน่ง/โอน ด ารงต าแหน่งอยู่ปัจจุบันในส่วน 
ราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม  

4.9 ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญ  
การสมรส เปนตน (ถามี) 

4.๑0 กรณีบรรจุเปนขาราชการในต าแหนงประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2      
ตอมาไดเปลี่ยนประเภทต าแหนงเปน็ประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทต าแหนง 

4.11 เอกสารตามองค์ประกอบในการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังรายละเอียดประกาศองค์ประกอบในการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 องค์ประกอบการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 6  จ ำนวน 10 ชุด โดยส่งพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในวันที่มาสมัคร  
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5. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็ปไซต์ http://www.bkkedu.in.th/ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
ผู้สมัคร มีคุณสมบัติต่างไปจากท่ีก าหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่า
กรณีใดๆ 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑ์เละวิธีการโอน

พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ) 

ที ่ องค์ประกอบ น้ าหนักคะแนน 
1 วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 50 
2 ผลการปฏิบัติงาน 15 
3 การรักษาวินัย 10 
4 ความอาวุโสตามหลักราชการ 10 
5 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบัน 10 
6 เหตุผลการย้ายโอนหรือเปลี่ยนต าแหน่ง 5 
 รวม 100 

 
7.  ก ำหนดวัน เวลำกำรคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะด าเนินการคัดเลือกฯในวันที่   25  กุมภาพันธ์  2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 จะแต่งตั้ง ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณารับโอน หากในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้ที่อาวุโสตามหลักราชการเป็นผู้การได้พิจารณารับโอน   

9.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่ อผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อก  ภ าย ในวันที่  3   มี น าคม  2563  ทางเว็บ ไซต์
www.bkkedu.in.th และป้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

10.  กำรแต่งตั้ง 
 10.๑ จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามต าแหน่งที่ว่างที่ประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
และแจ้งหน่วยงานสังกัดเดิมทราบ 

10.2 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
เมื่อทราบผลจาก ก.ค.ศ. แล้ว   

10.3 การออกค าสั ่งแล้วแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมของผู้ที ่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม โดยให้มีผลในวันเดียวกันกับวันที่มีค าสั่งรับโอน 
และส่งตัวไปรับต าแหน่งใหม่ต่อไป 
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ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับค าสั่งรับโอนต้องรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน 

นับแต่วันที่ออกค าสั่งรับโอน หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอ านาจสั่งรับโอนอาจด าเนินการเพ่ือยกเลิก
การรับโอนก็ได้ 

10.4 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    
จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

10.5 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งคนละกลุ่มต าแหน่งกับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อผ่านการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ 

10.6 การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 

11.  กำรยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้ง 
  กรณีตรวจสอบพบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด หรือในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกแจ้งข้อมูลในใบสมัครและเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือหากค าสั่งแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิก
ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  28  มกราคม พ.ศ. ๒๕63 

 

          ว่าที่ร้อยตรี   

                      (อานนท์  สุขภาคกิจ) 
                       ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ปฏิทินการการเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ประเภทวิชาการ 
       เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
       ตามมาตรา 38 ค.(2) สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   
       การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  28 มกราคม 2563) 

 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันที่  28 มกราคม  2563 

 
รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่  10 – 14 กุมภาพันธ์  2563 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

ด าเนินการคัดเลือก วันที่  25 กุมภาพันธ์  2563 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่  3  มีนาคม 2563 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


