
 
 
 

ที ่ศธ  ๐๒๕๘/1685 
 
 

 
    
           

    8   สิงหาคม    ๒๕65 
 

เรื่อง    การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4  
 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ท่ี ศธ 04222/2133 
           ลงวันท่ี   5   สิงหาคม   25665 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี  432 /2565   
                    ลงวันท่ี    8   สิงหาคม    2565                                                                 จำนวน  1  ฉบับ 
   

ตามหนังสือที่อ้างถึง  แจ้งว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต้นทาง  มีมติอนุมัติให้ตัด
โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ประกอบกับ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2565         
มีมติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากผลการเกษียณอายุราชการ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 ไปให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  3 อัตรา            

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงมีคำสั่ง      
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังคำสั่งที่ส่ง
มาพร้อมหนังสือนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
 

      (นายโอภาส  ต้นทอง) 
       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร ๐-๓๔56-4006   (ปิยนาถ  สืบเนียม) 
โทรสาร ๐-๓๔56-4007  มอืถือ ๐๘-๙๙๑๘-๙๒๙๔ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                           
ถนนแสงชูโต ตำบาลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

ด่วนที่สุด 



 
 

 
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ที ่ 432/2565 
เรื่อง  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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

  อาศัยอำนาจตามมาตรา 23 มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ   
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ   ที่  19/2560 สั่ ง  ณ  วันที่   3 เมษายน  2560  เรื่ อ ง  การปฏิ รูปการศึ กษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค  ประกาศ ณ วันที่  7  เมษายน  2560  เรื่อง  คำวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2564 หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2590 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565  และ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม 2565  จึงให้ตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1  ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาใหม่ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ 
 

                       สั่ง ณ วันที่    8   สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
  

    

 
(นายโอภาส  ต้นทอง) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
เลขท่ี อันดับ อัตรำ เลขท่ี อันดับ อัตรำ

1 ครู/รร.บ้านประดาประชาราษฎร์/อ.บางระก า 2947 0157549 คศ.3 54,600 ครูผู้ช่วย/รร.บ้านวังใหญ่/อ.บ่อพลอย 2947 0157549 คศ.3 54,600  8 สิงหาคม 2565 เกษียณ 62

2 ครู/รร.บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)/อ.เมืองแพร่ 759 0168643 คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย/รร.บ้านเสาหงส์/อ.บ่อพลอย 759 0168643 คศ.3 58,390  8 สิงหาคม 2565 เกษียณ 62
3 ครู/รร.บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)/อ.เมืองแพร่ 2184 0168662 คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย/รร.บ้านพุพรหม/อ.บ่อพลอย 2184 0168662 คศ.3 58,390  8 สิงหาคม 2565 เกษียณ 62

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1

(แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ท่ี  432 /2565  ลงวันท่ี   8   สิงหำคม  พ.ศ. 2565 

ต้ังแต่วันท่ี

บัญชีรำยละเอียดก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ต ำแหน่งท่ีขออนุมัติก ำหนดต ำแหน่งใหม่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ต ำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564
เงินเดือนท่ี

ต ำแหน่ง/สถำนศึกษำ/สพท.ต ำแหน่ง/สถำนศึกษำ/สพท.
เงินเดือน

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ีจ่ำยตรง

ต ำแหน่ง
เลขท่ีจ่ำยตรง

หน้าท่ี 1 จาก 1


