
 
 
 

ที่ ศธ  ๐๒๕๘/1629 
 
 

 
    
           

    27   กรกฎาคม   ๒๕65 
 

เรื่อง    การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตำแหนง่ที่ขอยกเว้นเงื่อนไข 
          การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ 
 

เรยีน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2  
 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/2476 
           ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2565 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย  คำสั่งสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบรุี ที ่ 418 /2565   
                    ลงวันที่   27  กรกฎาคม   2565                                                                จำนวน  1  ฉบบั 
   

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2565  ได้มีมตใิห้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจาก
ผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปกำหนดในสถานศึกษา     
แห่งใหม่ สายงานการสอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 จำนวน 5 อัตรา  

 

สำนักงานศึกษาธิการจั งห วัดกาญ จนบุ รี  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่ง      
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา เรียบร้อยแล้ว รายละเอยีดดังคำสั่งที่ส่ง
มาพร้อมหนังสือนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

    (นายโอภาส  ต้นทอง)  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โทร ๐-๓๔56-4006   (ปิยนาถ  สืบเนียม) 
โทรสาร ๐-๓๔56-4007  มือถือ ๐๘-๙๙๑๘-๙๒๙๔ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี                                                                           
ถนนแสงชูโต ตำบาลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

ด่วนที่สุด 



 
 

 
 

 
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

ที่  418 /2565 
เรื่อง  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.......................................................................... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท ี ่  19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เร ื ่องการปฏิร ูปการศึกษาในภูม ิภาค               
ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ประกอบก ับประกาศคณะกรรมการข ับเคล ื ่อนปฏ ิร ูปการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่องคำวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 23 ลงวันที่ 
23 ธันวาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564  และ
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2125 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2565  โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในการประชุมครั้งที่  7/2565 เมื ่อวันที่        
21 กรกฎาคม  2565  ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปกำหนด     
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 5 อัตรา   
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ 

            สั่ง ณ วันที่    27    กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(นายโอภาส  ต้นทอง)  

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี



ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี
เลขท่ี เลขท่ีจำยตรง อันดับ อัตรำ เลขท่ี เลขท่ีจำยตรง อันดับ อัตรำ

1 ครู/รร.วัดเบญพาด 3876 0006396 คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเบญพาด/ 3876 0006396 คศ.3 58,390   27 กรกฎาคม 

อ.พนมทวน/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2565

2 ครู/รร.บ้านท่าพะเนียง 2216 0005829 คศ.2 41,620 ครูผู้ช่วย/รร.วัดหวายเหนียว/ 2216 0005829 คศ.2 41,620   27 กรกฎาคม 

อ.ท่ามะกา/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.ท่ามะกา/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2565

3 ครู/รร.วัดหนองโรง 2377 0005878 คศ.3 52,060 ครูผู้ช่วย/รร.วัดหวายเหนียว/ 2377 0005878 คศ.3 52,060   27 กรกฎาคม 

อ.ท่ามะกา/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.ท่ามะกา/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2565

4 ครู/รร.วัดเกียรติวัธนเวคิน2 (วัดปรักเขว้า) 3819 0006326 คศ.3 50,290 ครูผู้ช่วย/รร.วัดหวายเหนียว/ 3819 0006326 คศ.3 50,290   27 กรกฎาคม 

อ.พนมทวน/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.ท่ามะกา/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2565

5 ครู/รร.บ้านบ้านหนองตายอด 4166 0006697 คศ.3 54,820 ครูผู้ช่วย/รร.วัดหวายเหนียว/ 4166 0006697 คศ.3 54,820   27 กรกฎาคม 

อ.ห้วยกระเจา/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.ท่ามะกา/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2565

ต ำแหน่ง/สถำนศึกษำ/สพท.
เงินเดือน

บัญชีรำยละเอียดกำรตัดโอนและกำรก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2

(แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ท่ี   418 /2565 ลงวันท่ี  27  กรกฎำคม 2565

ท่ี
ต ำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร เม่ือส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2561 ต ำแหน่งท่ี ก ำหนดใหม่

หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง/สถำนศึกษำ/สพท.

เงินเดือน


