
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  การเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       การยายขาราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน ประเภทวิชาการ 
       เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
       ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี       
       การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

……………………………………………… 

  ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั ้งที ่ 8/2564                   
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ใชตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือเปลี่ยนตําแหนง เลื่อนระดับ การ
ยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยายขาราชการพลเรือนสามัญ การรับโอน
พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน ประเภทวิชาการ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 14               
ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 หนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑเละ
วิธีการโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง เลื่อนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การยายขาราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน 
ประเภทวิชาการ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ               
ณ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศการเปลี่ยนตําแหนงการเลื่อนระดับ การยายและการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยายขาราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและ
ขาราชการอ่ืน ประเภทวิชาการ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

/1.ตําแหนง… 
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1. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการ ฯ   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1  จํานวน  10 อัตรา 

ท่ี ชื่อตําแหนง 
ตําแหนง 
เลขท่ี 

ระดับ กลุม หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญช ี อ ๙ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี อ ๑๐ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

 

3 นักทรัพยากรบุคคล อ 2๐ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานบุคคล  

4 นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๑ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานบุคคล  

5 นักทรัพยากรบุคคล อ ๒๒ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานบุคคล  

6 นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 

อ 3๑ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

นโยบายและแผน  

7 นักวิชาการศึกษา อ 38 ชํานาญการ 
/ชํานาญการพิเศษ 

สงเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

8 นักวิชาการศึกษา อ ๔๐ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

สงเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

9 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

อ ๔๙ ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

หนวยตรวจสอบภายใน  

10 นักวิชาการเงินและบัญช ี อ ๕๐ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สังกัด… 
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 2   จํานวน  7  อัตรา 

ท่ี ชื่อตําแหนง 
ตําแหนง
เลขท่ี 

ระดับ กลุม หมายเหตุ 

1 นักจัดการงานท่ัวไป อ 2 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

อํานวยการ  

2 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

อ 11 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

 

3 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

อ 12 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

 

4 นักทรัพยากรบุคคล อ 18 ชํานาญการ 
/ชํานาญการพิเศษ 

บริหารงานบุคคล  

5 นักทรัพยากรบุคคล อ 21 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานบุคคล  

6 นักวิชาการศึกษา 
 

อ 40 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

สงเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

7 นักวิชาการศึกษา 
 

อ 42 ปฏบิัติการ 
/ชํานาญการ 

สงเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน  9  ตําแหนง 
ท่ี ชื่อตําแหนง ตําแหนง

เลขท่ี 
ระดับ กลุม หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี อ 9 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารการเงินและสินทรัพย  

2 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

อ 10 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารการเงินและสินทรัพย  

3 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

อ 11 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารการเงินและสินทรัพย  

4 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

อ 12 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารการเงินและสินทรัพย  

5 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

อ 13 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารการเงินและสินทรัพย  

6 นักทรัพยากรบุคคล อ 18 ชํานาญการ 
/ชํานาญการพิเศษ 

บริหารงานบุคคล  

7 นักทรัพยากรบุคคล อ 23 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

บริหารงานบุคคล  

8 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

อ 31 
 

ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

นโยบายและแผน  

9 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

อ 46 ปฏิบัติการ 
/ชํานาญการ 

หนวยตรวจสอบภายใน  

/2.คุณสมบัติ... 
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2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 2.1  มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                
ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
          2.2 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ขาราชการพลเรือนสามัญ 
          2.3  กรณีการรับโอนตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560         
ตองเปนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน ท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภท
ตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงท่ีขอโอนโดยเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือมาตรฐานเดียวกันกับ
หลักเกณฑ และเง่ือนไข ท่ี ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกัน
หรือเทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน  

2.4 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับตําแหนงท่ีรับโอน 
 2.5 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
 2.6 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.7 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
 2.8 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.9 ผูขอโอนตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตน
สังกัดเดิมของผูนั้นดวย 
 กรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดหรือหนวยงานใดบริหารงาน
บุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงาน นั้นดวย 
3. กําหนดการรับสมัครคัดเลือก 
 ผูประสงคจะสมัคร ฯ โดยยื่นใบสมัครตามแบบแนบทายประกาศฯ พรอมเอกสารประกอบดวยตนเอง               
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่มีตําแหนงวาง ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564               
(ในวันและเวลาราชการ) หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาไมประสงคจะขอโอน 
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 4.1 ใบสมัคร(รายละเอียดใบสมัครแนบทายประกาศฯ) 
 4.2 สําเนาปริญญาบัตร  
 4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 4.4 สําเนา ก.พ. 7 ฉบับปจจุบัน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 4.5 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม    
ซ่ึงระบุ วัน เดือน ปท่ีใหโอน  

4.6 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
 4.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
 

/4.8 สําเนา... 
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4.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอยาย/เปลี่ยนตําแหนง/โอน ดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวน 
ราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม  

4.9 สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ                    
การสมรส เปนตน (ถามี) 

4.๑0 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2             
ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

4.11 เอกสารตามองคประกอบในการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนระดับ การยาย และการ
โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  และรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน  มาบรรจุ
และแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 
ค.(2) ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดังรายละเอียดประกาศองคประกอบ ฯ (ตามเอกสารหมายเลข 
2 และ 3) องคประกอบการพิจารณา ขอ 1 – ขอ 6  จํานวน 5 ชุด โดยสงพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครในวันท่ีมาสมัคร       

 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 
10 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต  http://www.bkkedu.in.th/ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครมี
คุณสมบัติตางไปจากท่ีกําหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 
 

6. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการคัดเลือกหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                    

ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 โดยพิจารณาจากองคประกอบตามตัวชี้วัด ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนระดับ 
การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 ใหแลวเสร็จกอน จึงจะดําเนินการคัดเลือกตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพิจารณาจากองคประกอบตาม
ตัวชี้วัด ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑเเละวิธีการโอนพนักงาน
สวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ) 

ท่ี องคประกอบ น้ําหนักคะแนน 
1 วุฒิการศึกษา ประสบการณ ความรูความสามารถ 50 
2 ผลการปฏิบัติงาน 15 
3 การรักษาวินัย 10 
4 ความอาวุโสตามหลักราชการ 10 
5 ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานปจจุบัน 10 
6 เหตุผล 5 
 รวม 100 
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7.  กําหนดวัน เวลาการคัดเลือก 
 จะดําเนินการคัดเลอืกฯ ในระหวางวันท่ี  17 – 19 พฤศจิกายน 2564  
8.  เกณฑการตัดสิน 
 จะแตงตั้งผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจากการพิจารณาตามองคประกอบตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด เปนผูไดรับการ
พิจารณาเพ่ือเปลี่ยนตําแหนง เลื่อนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)                     
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หากในกรณี
คะแนนรวมเทากันใหผูท่ีอาวุโสตามหลักราชการเปนผูการไดพิจารณา   
 

9.  การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่ อผู ได รับการคัดเลือก  ภายในวัน ท่ี  25  พฤศจิกายน  2564 ทางเว็บ ไซต
www.bkkedu.in.th และปายประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10.  การแตงตั้ง 
 10.๑ จะแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามตําแหนงท่ีวางท่ีประกาศรับสมัคร เม่ือไดรับอนุ มัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง และ
แจงหนวยงานสังกัดเดิมทราบ 

10.2 กรณีผูไดรับการคัดเลือกรายใดตองเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเม่ือ
ทราบผลจาก ก.ค.ศ. แลว 

10.3 กรณีการรับโอน จะแจงใหสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูที่ไดรับการคัดเลือก
ทราบและใหผู มีอํานาจบรรจุและแตงต้ังสั่งใหพนจากตําแหนงหนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม โดยใหมีผลในวัน
เดียวกันกับวันท่ีมีคําสั่งรับโอน และสงตัวไปรับตําแหนงใหมตอไป 

ท้ังนี้ ใหผูไดรับคําสั่งรับโอนตองรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน                 
นับแตวันท่ีออกคําสั่งรับโอน หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจสั่งรับโอนอาจดําเนินการเพ่ือยกเลิกการ
รับโอนก็ได 

10.4 หากตรวจพบภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือกเปนผู มีคุณสมบัติตางไปจากท่ี ก.ค.ศ. กําหนด                    
จะไมพิจารณาแตงตั้ง หรือยกเลิกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลวแตกรณี จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได 

10.5 ผู ท่ีดํารงตําแหนงคนละกลุมตําแหนงกับตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก จะไดรับการแตงตั้ง                     
เมื่อผานการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐                 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ 

10.6 การคัดเลือกครั้งนี้ เปนการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไมมีการข้ึนบัญชีไวแตอยางใด 
 
 
 

/11. การยกเลิก... 
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11.  การยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง 
 กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับคัดเลือกตามประกาศนี้เปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
หรือในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกแจงขอมูลในใบสมัครและเอกสารท่ีเปนเท็จ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม
มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
จะไมพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือหากคําสั่งแตงตั้งแลว จะยกเลิกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลวแต
กรณี จะเรียกรองสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  14  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 

 
                      (นายรัชพร  วรรณคํา) 

                       ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ปฏิทินการการเปล่ียนตําแหนง การเล่ือนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา การยายขาราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน  
ประเภทวิชาการ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 (แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี  14  ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 
 
ประกาศรับสมัคร 
 

 
ภายในวันท่ี  14  ตุลาคม  2564 
 

 
รับสมัครคัดเลือก 

 
ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม  2564 – วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 
(ในวันและเวลาราชการ) 
 

 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธคัิดเลือก 
 

 
ภายในวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2564 
 

 
ดําเนินการคัดเลือก 
 

 
ระหวางวันท่ี   17 – 19 พฤศจิกายน 2564 
 

 
ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
 

 
ภายในวันท่ี  25  พฤศจิกายน 2564 
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รายการเอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง  การเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนระดับ การยายและการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       การยายขาราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน ประเภทวิชาการ 
       เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
       ตามมาตรา 38 ค.(2) สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี  14  ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
********************* 

1. มาตรฐานกําหนดตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(๒) ตามหนังสือสํานักงาน                           
ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันท่ี  10  พฤษภาคม  2556  (เอกสารหมายเลข 1) 

2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง 
การเลื่อนระดับ การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561  
(เอกสารหมายเลข 2) 

2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑเละวิธีการโอนพนักงาน
สวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 (2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ 
ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


