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ระเบียบวาระท่ี                                                                                                     หน้า 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/2560                             
เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2560 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 2 
ระเบียบวาระท่ี  3.1 รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
3 

ระเบียบวาระท่ี  3.2 รายงานผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการคณะองคมนตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือทราบ 4 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 สถานที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 4 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลการ

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

4 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ใน
บัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.7 รายงานผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 

6 



ระเบียบวาระ (ต่อ)  หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

7 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 8 
ระเบียบวาระท่ี  4.10 นักเรียนชุมนุมประท้วงผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
   

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 9 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขออนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล  

คุรุสภา ประจ าปี 2560 
9 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 ขออนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ประจ าปี ๒๕60 

12 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 ขออนุมัติผลรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี 
2560 

15 

ระเบียบวาระท่ี  5.4 ขออนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 

18 

ระเบียบวาระท่ี  5.5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  ๒ 19 
ระเบียบวาระท่ี  5.6 การพิจารณาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนา

การศึกษา และอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
21 

ระเบียบวาระท่ี  5.7 ขออนุมัติการจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2560) 

25 

ระเบียบวาระท่ี  5.8 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

28 

ระเบียบวาระท่ี  5.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ   

33 

ระเบียบวาระท่ี  5.10 ขออนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะช านาญการ 37 
ระเบียบวาระท่ี  5.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

39 

ระเบียบวาระท่ี  5.12 อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

42 

ระเบียบวาระท่ี  5.13 การแต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 3) ด้าน
ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

44 

ระเบียบวาระท่ี  5.14 การขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

47 

ระเบียบวาระท่ี  5.15 การแก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

49 



ระเบียบวาระ (ต่อ)  หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  5.16 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนต าแหน่ง 

52 

ระเบียบวาระท่ี  5.17 ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

55 

ระเบียบวาระท่ี  5.18 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 4 

57 

ระเบียบวาระท่ี  5.19 ผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากร  ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

60 

ระเบียบวาระท่ี  5.20 การขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู 

61 

ระเบียบวาระท่ี  5.21 การน าต าแหน่งว่างหลังจากการเกษียณอายุราชการ เพ่ือใช้ในการรับย้าย 
สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560 

64 

ระเบียบวาระท่ี  5.22 การยื่นค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 
2560) 

66 

ระเบียบวาระท่ี  5.23 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

68 

ระเบียบวาระท่ี  5.24 การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบ
แข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

70 

ระเบียบวาระท่ี  5.25 การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ 

73 

ระเบียบวาระท่ี  5.26 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อความ
เหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ 

78 

ระเบียบวาระท่ี  5.27 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานการศึกษา เป็นการชั่วคราว 
 

79 

ระเบียบวาระท่ี  5.28 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
 

81 



ระเบียบวาระ (ต่อ)  หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  5.29 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีรับ
โอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 

83 

ระเบียบวาระท่ี  5.30 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 

84 

ระเบียบวาระท่ี  5.31 การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 87 
ระเบียบวาระท่ี  5.32 ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
88 

ระเบียบวาระท่ี  5.33 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

90 

ระเบียบวาระท่ี  5.34 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ี
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

92 

ระเบียบวาระท่ี  5.35 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

95 

ระเบียบวาระท่ี  5.36 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 98 
ระเบียบวาระท่ี  5.37 การขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๔ 

100 

ระเบียบวาระท่ี  5.38 ขอขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ราย นายโยธิน ห้าวหาญ กรณี กระท า
ความผิดร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

104 

ระเบียบวาระท่ี  5.39 การปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี บ.
45/2560 กรณีนาย พนมรักษ์ หรือสุชาติ อาจปักษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 

105 

ระเบียบวาระท่ี  5.40 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระเบียบวาระท่ี  5.41 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พิจารณา ครั้งที่ 2)  

   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 108 
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ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ติดราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่  3/2560 

เมื่อพฤหัสบดีที่  31  สิงหาคม  2560  เวลา 13.30  น. 
ณ  ห้องประชุม P.O.C  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

--------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายรณชัย  จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
2. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4                                      
3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                                             

 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
4. ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

    ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
                บุคลากรทางการศึกษา 

6. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

7. นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

9. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

10. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
11. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคณุวุฒิ 
13. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
15. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
16. นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                       ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพรทิพย์  สันทัด ผอ.กลุ่มอ านวยการ ศธจ.กาญจนบุรี 
2. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุร ี
3. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นางสาวนันทญาพร ลาภมูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวยุรี  เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตติการ สพป.กจ.4 
9. นางสาวพรทิพย์  ชมพูธวัช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.กจ.3 
10. นางสาวพัชรา  ฤทธิ์เรืองรุ่ง นิติกรช านาญการ  สพป.กจ.3 
11. นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง นิติกรช านาญการ  สพป.กจ.3 
12. นางทัศนวรรณ  ศักดิ์กาญจนเดช ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางสาวอิสริยา หมั่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.กาญจนบุรี 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

ประธานที่ประชุม  โดย  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

อนุญาตที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี)  ในการให้คณะเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมและน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 

ทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560  เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม   2560 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นไฟล์ PDF ให้คณะกรรมการทุกท่านทาง LINE แล้ว  ขอได้
โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่  2/25๖๐ เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม ๒๕๖๐       
หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง  โปรดให้การรับรอง 

 

ที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง   รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560  ได้อนุมัติใหส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง  ตามกลุ่มวิชาเอก
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2560  จ านวน 102 ราย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1       จ านวน  10  ราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2       จ านวน  13  ราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3       จ านวน  35  ราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4       จ านวน  27  ราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)                                           จ านวน  17  ราย 

รายละเอียดดังค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 166/2560  สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 
2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
3.2  เรื่อง  รายงานผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ

คณะองคมนตรี  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 ได้อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษา
ผู้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาครบ 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  6  ราย  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนุรีได้ด าเนินการเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามกลุ่มวิชาเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      
เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 183/2560  สั่ง ณ วันที่ 
15 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง  สถานที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เดิมได้ขอความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ใช้อาคารชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เป็น
สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับจ านวนเจ้าหน้าที่ได้
ทั้งหมด  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี  ให้ใช้
พ้ืนที่และอาคารของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 555  หมู่ที ่3 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  เป็นสถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีรับทราบ สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็น
การชั่วคราว โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท าหนังสือสอบถามการใช้สถานที่เพ่ิมเติมร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อีกครั้งหนึ่งก่อน 
 

4.2  เรื่อง  หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม มาตรา 3  ค.(2) ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ 

 

ตามหนั ง สื อ  ส านั ก ง าน  ก . ค . ศ .  ที่  ศ ธ  0206 . 5 /ว  15  ล งวั นที่  16  พฤษภาคม  2560  
มีมติอนุมัติก าหนดมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม 
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ไว้เป็นบรรทัดฐานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
16  พฤษภาคม   2560  เป็นต้นไป  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง   หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2560  ก.ค.ศ. มีมติก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หลักเกณฑ์และวิธีการฯ แนบมาพร้อมนี้  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง   หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ต าแหน่ง ครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 

ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  5 กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป ให้ กศจ. ด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ซึ่งได้มีนโยบาย
มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสมความช านาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มี
การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท่ี  5) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

4.5  เรื่อง    หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2560  ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  22 กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป ให้ กศจ. ด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ซึ่งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอาจมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา หรือส านักงานศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณี  ด าเนินการสอบคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบที่  6) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  เรื่อง  หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรฯ 

 

ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ.  มีหนังสือ  ที่ ศธ  ๐๒๐๖.๙/ว ๑๘  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  แจ้งเวียนแนว
ปฏิบัติกรณี ก.ค.ศ. พิจารณามีมติวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นและก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๖/๒๕๖๐      
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  และ ที่  ๑๙/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 

1.แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ว่าง  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 7) 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  เรื่อง  รายงานผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 3  ค (2)ต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งให้        
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 จ านวน 10 ราย  รายละเอียดดังค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 200/2560  สั่ง ณ วันที่ 23  สิงหาคม 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  ) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   
รับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 ราย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดด้ าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งแล้ว ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 200/2560  สั่ง ณ วันที่ 23  สิงหาคม 2560 ดังนี้ 
1. นางธิรดา ฆารสินธุ์นภา           นักจัดการงานทั่วไป  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กจ.2 
2. น.ส.สาวิตร ี  ปิโย                 นักจัดการงานทั่วไป  กลุ่มอ านวยการ  สพป.กจ.3 
3. น.ส.จินตนา  ศรีธินันท์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.กจ.1 
4. น.ส.เสวรี   น้อยนาท              นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.กจ.1 
5. น.ส.ศศิพร   ศรีแก้ว               นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.กจ.2 
6. นางบุษบา   เวียงนนท์            นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กจ.1 
7. นางฐิติพร   เมธเมธี               นักทรัพยากรบุคคล  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กจ.1 
8. นางลภัสรดา   สอนใจ            นักทรัพยากรบุคคล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กจ.4 
9. นางอุไร   ต้นทอง                  นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กจ.1 
10. น.ส.กฤษณี  วิษณุจันทรา         นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กจ.4 
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4.8  เรื่อง  นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มี  ๑๕  นโยบาย ดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
3. โครงการประชารัฐ 
4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
5. โรงเรียนคุณธรรม 
6. STEM Education 
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET 
8. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
9. การพัฒนาครู 
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU    
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ( กศจ. ) 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.9  เรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ (นายไพโรจน์  อาจรักษา ) 
ได้มาตรวจราชการแบบบูรณาการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น  ๕  ศาลา
กลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจงผลการด าเนินงานรวม  ๒  ประเด็น คือ 
   ๑. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
   ๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
      การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค ๔ ( นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ ) ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ชี้แจงประเด็นที่ติดตามรวม  ๑๐  
ประเด็น การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ( กศจ.) และประเด็นการติดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
สถานศึกษาเอกชน ดังนี้  
  ๑. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๒. โรงเรียนคุณธรรม 
  ๓. STEM Education 
  ๔. การยกระดับผมสัมฤทธิ์ O-Net 
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  ๕. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
  ๖. การพัฒนาครู 
  ๗. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๘. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
  ๙. การปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน  
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 เรื่อง   นักเรียนชุมนุมประท้วงผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
 

ด้วยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต าบล
หนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งน าโดยประธาน
นักเรียน ประมาณ 600 คน เดินทางมาชุมนุมประท้วงผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ณ ศาลาประชมคม อ าเภอ
สังขละบุรี เนื่องจากไม่พอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา (นายพงศกร  พูลสมบัติ) และ
ต่อมาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานการชุมนุมประท้วงเมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. จึงได้
มอบหมายให้นายประยูร  สุธาบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุ ง อ าเภอท่าม่วง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา) และเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคณะครู นักเรียน และชุมชน ของโรงเรียน ตลอดจนนายอ าเภอสังขละบุรี พระสงฆ์  
ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้เจรจาและไกล่เกลี่ยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงดังกล่าว จึงสงบและยุติลง พร้อมนี้
ได้รายงานให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบแล้ว (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท่ี 9) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

5.1  เรื่อง  ขออนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี 2560 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล

คุรุสภา ประจ าปี 2560  มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา  จ านวน  6  รางวัล  โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณา  ส่งผลให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2560  จ านวน 6 ราย แยกเป็นครู จ านวน  3 ราย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน    
2 ราย และศึกษานิเทศก์ จ านวน  1  ราย    

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๔.4/1392  ลงวันที่ 15 มถิุนายน  2560 
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2560 

2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล คุรุสภา 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเลขาคุรุสภา ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาคัดเลือก          
ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ .ศ. 2559 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ      
เกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้าง
คุณประโยชน์ในด้านการศึกษาจ านวน ๓ รางวัล แยกเป็นครู จ านวน  ๑  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  1  รางวัล
และศึกษานิเทศก์ จ านวน  1  รางวัลโดยส่งผลไปยังส านักงานเลขาธิการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 
  1.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป 
   1.๑.1 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 
   1.1.2 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 
   1.1.3 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อย
กว่า 5 ปี นับถึงวันออกประกาศ 
  1.2 หลักเกณฑ์เฉพาะ 
        ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.2556 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 
   1.2.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
    - มาตรฐานความรู้ 
    - มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
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   1.2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    - มาตรฐานวิชาชีพครู จ านวน 12 ข้อ 
    - มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 ข้อ 
    - มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จ านวน 12 ข้อ  
   1.2.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ (มาตรฐานการปฏิบัติตน) 
    - จรรยาบรรณต่อตนเอง 
    - จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
    - จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
    - จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
    - จรรยาบรรณต่อสังคม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 ได้ส่งผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 
 จ านวน 12 คน ซึ่งได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก  ณ จุดบริการงานคุรุสภา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

ประเภทผูป้ระกอบวิชาชพีครู  จ านวน  8  ราย คัดเลือก 3 ราย 

1 นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

2 นายภนภาค  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.เขต 8  

3 นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

4 น.ส.ปาณิสรา  มณีจ ารัฐ โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

5 นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

6 น.ส.นิติกานต์  ศรีโมรา โรงเรียนวัดดาปานนิมติมิตรภาพท่ี 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

7 นางสายัณห์   โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.เขต 8  

8 นางสุพรรณนา สัจจเสนีย์ โรงเรียนอนุชนศึกษา ส านักงานการศึกษาเอกชน 

ประเภทผูป้ระกอบวิชาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษา  จ านวน  3  ราย คัดเลือก 2 ราย 

1 น.ส.กรรณิกา  ไผทฉันท์ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.เขต 8  

2 นางวรรณ์ทนีย์  กิจเจริญ โรงเรียนอ านวยวิทย์กาญจนบุรี ส านักงานการศึกษาเอกชน 

3 นางสมหมาย   ลิขิตธนานันท์ โรงเรียนวัดดาปานนิมติมิตรภาพท่ี 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ประเภทผูป้ระกอบวิชาชพีผู้ศกึษานเิทศก์  จ านวน  1  ราย คัดเลือก 1 ราย 

1 นางสิรภัทร   ศรีเมือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4  สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
 

 ๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 151/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลของคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตามค าสั่งดังกล่าว  ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
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ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2560 และเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางการราชการแล้ว 

4.  ผลคะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2560 
สรุปเป็นตาราง  ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนรวม 
หมายเหตุ 

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ 

ผู้ประกอบวิชาชีพชีพคร ู          

๑ นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล 12 51 16 79 - 

๒ นายภนภาค  ผิวเกลี้ยง 15 48 18 81 - 

๓ นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง 19 47 19 85 - 

๔ น.ส.ปาณิสรา  มณีจ ารัฐ 19 50 19 88 ได้ล าดับที่ 1 

๕ นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง 17 52 18 87 ได้ล าดับที่ 2 

๖ น.ส.นิติกานต์  ศรีโมรา 12 47 18 77 - 

๗ นางสายัณห์  โพธิ์ศรีทอง 15 53 19 87 ได้ล าดับที่ 3 

๘ นางสุพรรณนา สัจจเสนีย์ 16 45 17 78 - 
ผู้ประกอบวิชาชีพชีพผู้บริหารสถานศึกษา          

1 น.ส.กรรณิกา  ไผทฉันท์ 17 53 18 88 ได้ล าดับที่ 2 

2 นางวรรณ์ทนีย์  กิจเจริญ 17 51 18 86 - 

3 นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์ 18 52 19 89 ได้ล าดับที่ 1 
ผู้ประกอบวิชาชีพชีพศึกษานิเทศก์          

1 นางสิรภัทร  ศรีเมือง 17 51 19 86 ได้ล าดับที่ 1 
 

 
4.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2560  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. สมควรคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตามผลการ
คัดเลือกของคณะกรรมการฯ  โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละประเภท  ดังนี้ 

ประเภทครู ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 3 อันดับ  ได้แก่ 
อันดับที่ 1  น.ส.ปาณิสรา  มณีจ ารัฐ    
              ครู โรงเรียนบ้านหินแด้น  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
อันดับที่ 2 นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง 
              ครู โรงเรียนวัดศรโีลหะราษฎร์บ ารุง  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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อันดับที่ 3 นางสายัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
              ครู โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  สพม.8 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2 อันดับ ได้แก่ 
อันดับที่ 1 นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์  
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
อันดับที่ 2 น.ส.กรรณิกา  ไผทฉันท์ 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  สพม.8 

ประเภทศึกษานิเทศก์  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
       อันดับที่ 1  นางสิรภัทร  ศรีเมือง 
                      ศึกษานิเทศก์   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

2.  ขออนุมัติส่งผลงานตามข้อ 1  ไปยังส านักงานเลขาธิการครุสภาเพ่ือคัดเลือกต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล  คุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 

2560 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา และผ่านการตรวจสอบของ อกศจ.
กาญจนบุรีแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

5.2  เรื่อง   ขออนมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย     
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕60 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕60  จ านวน  ๑4  ราย   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
4. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ     

“คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕60 
5. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเลขาคุรุสภา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕60  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด าเนินการ ตามขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่  1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผลงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของ                            
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผลงาน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาประกอบการพิจารณา

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคุรุสภาก าหนด ดังนี้ 
1) แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
2) แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
4) ส าเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7) 
5) ส าเนาวุฒิปริญญาการศึกษาและการฝึกอบรม  
6) ผลงานที่ปรากฏตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง 9 ข้อ 

3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 – 4  ได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 
2560 ดังนี้ 

๓.๑ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

๓.๒ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  จัดประชุมในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

๓.๓ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  จัดประชุมเม่ือวันที่3 สิงหาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

๓.๔ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยใช้แบบประเมินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และสัดส่วน ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

ผลการพิจารณาดังนี้ 
 

  ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 
๑. นางปัทมา  รุ่งสว่าง   ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2.  นางดวงรัตน์  สบายยิ่ง          ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
                                    โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
3. นางอภิษฐา สวนเข้ม   ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
สังกัด สพม. เขต 8  (หน่วย สพป.กจร.2 เป็นผู้คัดเลือก) 

4. นางประณีต  สารสม   ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
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5. นางจุรีพร  สุทธิไส   ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
 
 

  ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
 ๑. นางวิชญาณี  บุญทวี             ผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์” 
                                          สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นางสาวสุภัทรา  พุทธคุณรักษา ผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 
                                          สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 3. นางกนิษฐา  พุ่มไสว  ผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

                                4. นายสัจจะ  ตระกูลราษฎร์ ผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
 

  ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
    ๑. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
                                2. นางสาวปัทมาวิญญกูล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
                                3. นางสิรภัทร  ศรีเมือง           ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
 

  ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ 
  1. ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง   
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
  2. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง   
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
     สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตามรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกรายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ประจ าปี ๒๕60  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 14 ราย  เพ่ือเสนอไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาด าเนินการต่อไป  

2.  มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกรายไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมาย   
เชิด ชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2560 โดยผ่านการกลั่นกรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือไม่ หรือจะพิจารณา
เป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.3  เรื่อง   ขออนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี         
พ.ศ. ๒๕60 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 ระดับจังหวัด จ านวน 11 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
4. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 

5. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สอน
ดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ๒, 3, ๔ และส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคุรุสภาก าหนด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รับผลงานพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 ที่ได้รับคัดเลือก ในระดับเขต
พ้ืนที่ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒, 3, ๔ และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผลงาน 
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2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาประกอบการพิจารณา
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคุรุสภาก าหนด ดังนี้ 

1) แบบรายงานประวัติและผลงาน  
2) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3) ส าเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7) 
4) ส าเนาวุฒิปริญญาการศึกษาและการฝึกอบรม 

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยใช้แบบประเมินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และสัดส่วน ตามท่ีคุรุสภาก าหนด  

4.  ผลการด าเนินการ  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้จัดประชุม
คณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด  ในวันอังคารที่               
29 สิงหาคม 2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการพิจารณาดังนี้ 
 

  4.๑  ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่  
        นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู  

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

  4.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ 
        นายไกรสร จันทรศร  

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

  4.๓ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ 
        นางสาวชุติมา ใจคลาย  

ครูช านาญการ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

  4.๔ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ 
        นางฐิติรัตน์ ธูปทอง   

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

  4.5 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ 
        นางโสภา ค านา 

ครูช านาญการ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  4.6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ 
        นางวารุณี พรมฝ้าย 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอูล่อง 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

  4.7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ 
        นายเฉลิมพล ภุมรินทร์ 

ครู โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา 
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี 
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  4. .  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ 
        นางสาวจิราภา อ่ าแจ้ง   

ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  4.๙ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ 
        นางสาวปณิสรา มณีจ ารัฐ   

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินแด้น 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

  4.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ 
        นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์  

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  4.๑๑. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน)      
                                     นายสมภพ บ้งชมโพธิ์ 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนสระ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอผลรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจ าปี 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตาม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 ระดับจังหวัด โดยผ่านการกลั่นกรองผลงานตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เพ่ือเสนอไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาด าเนินการต่อไป 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี พ.ศ.    
๒๕60   โดยผ่านการกลั่นกรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.4  เรื่อง   อนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึก           
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัล   เชิดชูเกียรติ

จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 จ านวน 3 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

4. ประ                4.  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ 
สธ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 

4.                5.  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง คณะกรรมคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี และคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1.  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผลงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของ                            
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผลงาน 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาประกอบการพิจารณา
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคุรุสภาก าหนด ดังนี้ 

1) แบบรายงานประวัติและผลงานของครู  
2) รายงานผลงานส าคัญท่ีดีที่สุด พร้อมรายงานและตัวอย่างผลงานนักเรียน 
3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
4) ส าเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7) 
5) ส าเนาวุฒิปริญญาการศึกษาและการฝึกอบรม  

  3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยใช้แบบประเมินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และสัดส่วน ตามท่ีคุรุสภาก าหนด  

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมคัดเลือก            
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี และคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเข็ม
เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการพิจารณาดังนี้ 

  1. นางวรรณศจี แซ่เล้า  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 
                                                    สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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  2. นางสมฤดี เอกทัตร์ ครู วิทยฐานะ ช านาญการ โรงเรียนวัดส านักคร้อ 
                                                    สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  3. นางชลธิชา เปรมปรีชา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 

                                                               สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

5.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว             
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ       
สธ ประจ าปีพุทธศักราช 2560  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  เพ่ือ
รับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดทุกราย 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึก      
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  หรือไม่  
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.5  เรื่อง   โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะท่ี  ๒ 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่อนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา     

เฉลิมราชกุมารี  ระยะท่ี  ๒ จ านวน 3 ราย  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. คู่มือและแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2560 

2.   หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/12012  ลงวันที่ 23 
สิงหาคม 2560    
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  กระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  ๒  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ   ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  และเพ่ือส่งเสริม
ให้เยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ า ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้จนจบ
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา  และกลับไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งจะยังประโยชน์แก่อนาคตของ
ชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ   

2. แนวปฏิบัติการด าเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่  ๒ ตามคู่มือและแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ  ๖.๒  ก าหนดให้ส่วนราชการ
ระดับจังหวัด  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ต้องน ารายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือรับทราบ ก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลาง
ด าเนินการพิจารณาและจัดสรร ทุนการศึกษาต่อไป 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เพ่ือรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  ๒  ตามจ านวนที่
ได้รับจัดสรรของจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  ๓  คน  ดังนี้ 

๑. นางสาวชุติมา  อุตชุจันทร์   โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
๒. นายกฤตย์  สระแสงตา   โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
๓. นางสาวนงนุช  สังขละผาสุข   โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา    

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ ว  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอรายชื่อนักเรียน จ านวน 3 ราย เพ่ือขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  ๒  ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัตริายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักเรียน จ านวน 3 ราย โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาประการใด 

 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.6  เรื่อง   การพิจารณาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
และอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์  โดยเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา จ านวน 2 คณะ  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร หน้ำที่ ๑๘-๑๙  

๒. หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ ๐๒๑๓๓/๒๙๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เรื่อง 
แจ้งประกำศคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค       

๓. หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ๐๒๑๓๓/๗๑๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๐   
เรื่อง กำรให้มีผู้แทนด้ำนกำรศึกษำพิเศษในคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) 

๔. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๖.๔/ว.๔๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เรื่องค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร    

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ให้ กศจ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตาม
ความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยน าองค์ประกอบของอกศจ. มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่ง
ประกอบด้วย             

(๑) กรรมการใน กศจ. จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ โดยประธานอกศจ.จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(หนังสือที่ ศธ๐๒๑๓๓/๒๙๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค)       

(๒)  กรรมการใน กศจ. จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(๓)   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัด จ านวน                            

สองคนเป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีมีความจ าเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  โดยในการเสนอชื่อและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามข้อ ๙ (๙) ดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่จ าเป็น และ ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้  ตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
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2.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 
2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ ง     
การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (แต่งตั้งตามค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ที่  785/2560  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2560)   ทั้งนี้   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ตามค าสั่งที่ 1060/2560 สั่ง 
ณ วันที่ 5  กรกฎาคม 2560   

3.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (กขภ.)  ได้มีมติคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ว่าควรให้มีผู้แทนด้านการศึกษาพิเศษในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓๓/
๗๑๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การให้มีผู้แทนด้านการศึกษาพิเศษในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(อกศจ.) ให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

4. บทบาท หน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้านยุทธศาสตร์การศึกษา  มีดังนี้ 
๔.๑ ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก

ระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย           

๔.๒ ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔.๕ สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๖ จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะ ตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

๔.๗ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย 

  5. บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
มีดังนี ้

๕.๑ วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดท าข้อเสนอยุทธศาตร์ แนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๕.๒ วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดท าแผนการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 
๕.๓ วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดท าแผนการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๕.๔ วิ เคราะห์  กลั่นกรองการจัดตั้ ง งบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสั งกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
๕.๕ วิเคราะห์ กลั่นกรองการโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๕.๖ ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด แล้วรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

๕.๗ พิจารณากลั่นกรองแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอเรื่องตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
การใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๕.๘ วิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด จัดท า
แผนปฏิทิน แนวทางการปฏิบัติงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๙ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยกลั่นกรองการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ว่าด้วยการส่งเด็กเข้าเรียน การยกเว้นเด็กเข้าเรียน การออกกลางคัน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา และการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

๕.๑๐ ก ากับ ดูแล พิจารณากลั่นกรองการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด 
๕.๑๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหาร

และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

๕.๑๒ ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 

๕.๑๓ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

๕.๑๔ สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าความคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

๕.๑๕ ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
๕.๑๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมาย 
 

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด        
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
จ านวน 2 คณะ ต่อไป 

      6.1  รายชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกศจ. กาญจนบุรี 
1) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร                 ประธานอนุกรรมการ 
2) นายศิวโรฒ  จิตนิยม                             อนุกรรมการ 
3) นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์                    อนุกรรมการ 
4) ดร. ณรินทร์  ช านาญดู                           อนุกรรมการ 
5) นายทวี  ชูศรี                                      อนุกรรมการ 
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช     อนุกรรมการ 
7) นางฐิติมา  กลั่นบุศย์                             อนุกรรมการ 
8) นายวรวุธ  พงษ์วิทยภานุ                         อนุกรรมการ 
9) นายอนันต์ กัลปะ                                 อนุกรรมการและเลขานุการ 
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10) นายโอภาส ต้นทอง                               ผู้ชว่ยเลขานุการ  
11) นางวันทนีย์  ขาวผ่อง                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

      6.2  รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การศึกษาในกศจ. กาญจนบุรี 
1) นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ            ประธานอนุกรรมการ  
2) นายภูวเดช  อินทรพรม          อนุกรรมการ            
3) นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์          อนุกรรมการ            
4) บาทหลวง ดร.สุรินทร์  จารยอุ์ปการะ         อนุกรรมการ    
5) นายประทีป  หวานชิต          อนุกรรมการ    
6) ดร.พงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์            อนุกรรมการ   
7) นายสมโภชน์  ดอกยอ            อนุกรรมการ 
8) นายสรรเพชร  ศลิษฎ์อรรถกร          อนุกรรมการ  
9) นายอนันต์  กัลปะ           อนุกรรมการและเลขานุการ   
10) นายโอภาส  ต้นทอง           ผู้ช่วยเลขานุการ 
11) นายชาลี  ส ารองทรัพย์          ผู้ช่วยเลขานุการ   

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1.  ขออนุมัติเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

2.  ขอความเห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้โปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาต่อไป  

3.  ให้คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  
รับผิดชอบกลั่นกรองงานต่างๆ ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 2 คณะ ตามที่

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 
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5.7   เรื่อง     ขออนุมัติการจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ    
                  บุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2  (1 ตุลาคม 2560) 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติการจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ือเลื่อน

ขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 
2560)  ที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่ 1 กันยายน 2560 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23 (3)  มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

    “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

    มาตรา 53 (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครูในสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

    มาตรา 72  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ 
ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน 
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

     มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา ฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ฯ” 

    มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาตามระเบียบที่ก.ค.ศ. ก าหนด  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือความต้องการ
ของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่ง
หรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไป
ศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใน้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม” 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความ

เข้าใจการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     “การจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา) 

ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาจัดสรร  กลุ่มที่ 2 (คศ.4) ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้พิจารณา) 
5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 
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6. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2992 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) 

7. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3212 ลงวันที่ 16 สิงหาคม  
2559 เรื่อง ปรับเปลี่ยนปฏิทินแทนการปฏิบัติงานแทนฉบับเดิม 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ดังนี้ 

1.1 การแบ่งกลุ่มโควตาและวงเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ   

        กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ 1-8 อันดับครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2 และคศ.3 
        กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ 9-11 อันดับครูผู้ช่วย คศ.4  และคศ.5 
1.2 การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 ให้ อ.

ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ส่วนกลุ่มที่ 2  ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 
1.3 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ 

1.3.1 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 
1.3.2 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง   เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม  ของปีถัดไป 

1.4 การจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  สพฐ. 
จัดสรรให้ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1.4.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) อนุมัติในหลักการ
ให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ที่ค านวณได้จากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 เฉพาะจ านวน
เต็ม และไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการและลูกจ้างฯ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 
1 กันยายน 2560 โดยให้น าจ านวนเงินที่ใช้เลื่อนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหัก
ออกก่อน  ทั้งนี้ จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นรวมทั้ง 2 ขั้น ต้องไม่เกินโควตาเมื่อคราวการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2560) รวมจ านวนผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

1.4.2 การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก ่

1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 
2) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3) กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. 

1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงาน  
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม 2560)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติโควตาและวงเงินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2560)  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี) ดังนี้ 

๑. จัดสรรโควตาร้อยละ 15 ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 และจัดสรรงบเงินเลื่อน
ขั้นไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการและลูกจ้างที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่          
1 กันยายน 2560  สรุปเป็นข้อมูลตารางจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ครั้งที่ 1/2560 (1 เมษายน 2560)            
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้ 

สพท. 

ณ 1  มีนาคม  2560   

หมาย
เหตุ 

กลุ่มท่ี 1 (ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และคศ.3 กลุ่มท่ี 2 (คศ.4 และคศ.5) 

จ านวน
คน 

โควตา 
ร้อยละ 15 

ได้รับจัดสรรจาก
สพฐ.เฉพาะ
โควตาตัวเต็ม จ านวนคน 

โควตา 
ร้อยละ 15 

ได้รับจัดสรร
จากสพฐ.

เฉพาะโควตา
ตัวเต็ม 

ศธจ.กาญจนบรุ ี 5,933 889.95 888 23 3.45 2  
สพป.กจ.1 1,436 215.40 215 2 0.30 0  
สพป.กจ.2 1,016 152.40 152 7 1.05 1  
สพป.กจ.3 1,121 168.15 168 3 0.45 0  
สพป.กจ.4 1,002 150.30 150 4 0.60 0  
สพม.8 1,358 203.70 203 7 1.05 1  

 
๒. จัดสรรงบเงินเลื่อนขั้นไม่เกินวงเงินร้อยละ 6  ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามคณะกรรมการจัดสรรโควต้าของแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ที่ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ 
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.8  เรื่อง   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติความต้องการวิชาเอกข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (อัตราว่าง) เพ่ือใช้ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชี             
ผู้สอบแข่งขันได้ 

2. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใด 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งนั้น ตามมาตรา 
42 

3. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้บังคับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 
และมาตรา 67 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4. มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ .2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น แต่ถ้า
ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 19 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง และให้ออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ 1 ชุด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 

 6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
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8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนที่ต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นต่ าของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดและอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ
ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครู ผู้ช่วย โดยให้ไปอาศัยรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
น าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

10. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

11. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตาม
ข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก่อนที่จะเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 

(2) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นคณะท างานร่วมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการ
บรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณาให้
ความเห็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 

(3) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และย้าย ตามมติ กศจ. แล้ว ให้แจ้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

12. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2559  

13. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 

14. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี                 
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ส ารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 – 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน/สังกัด อ าเภอ ต าแหน่ง 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
อันดับ ขั้น 

ความต้องการ 
วิชาเอก 

บัญชีสอบ 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

บ้านทุ่งนานางหรอก 
“เบ็ญชาติอุปถัมภ์” 
สพป.กจ.1 
วัดอินทาราม”โกวิท
อินทราทร” 
สพป.กจ.1 
บ้านหนองสะแก 
สพป.กจ.1 
วัดหนองพังตรุ 
สพป.กจ.1 
บ้านห้วยตลุง 
สพป.กจ.1 
 

เมือง
กาญจนบุร ี

 
ท่าม่วง 

 
 

ท่าม่วง 
 

ท่าม่วง 
 

ท่าม่วง 
 

 

คร ู
 
 

คร ู
 
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

 

732 
 
 

1092 
 
 

539 
 

778 
 

1696 
 

 

คศ.4 
 
 

คศ.4 
 
 

คศ.1 
 

คศ.4 
 

คศ.3 
 

 

62,760 
 
 
61,190 
 
 
15,440 

 
61,110 
 
54,820 
 
 

วิทยาศาสตร ์
 
 

วิทยาศาสตร ์
 
 

วิทยาศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
 

วิทยาศาสตร ์
 

 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

 
6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

วัดศรีสุวรรณาราม 
สพป.กจ.1 
วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
สพป.กจ.1 
ต้นมะพร้าว 
สพป.กจ.1 
บ้านเจ้าเณร 
สพป.กจ.1 
บ้านหนองลาน 
สพป.กจ.2 
บ้านรางกระต่าย “พิรยิะ
ประชาวิทยาคาร” 
สพป.กจ.2 

ท่าม่วง 
 

ท่าม่วง 
 

ศรีสวสัดิ ์
 

ศรีสวสัดิ ์
 

ท่ามะกา 
 

ท่ามะกา 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู

785 
 

1400 
 

4416 
 

3674 
 

2564 
 

1957 

คศ.4 
 

คศ.3 
 

คศ.1 
 

คศ.1 
 

คศ.3 
 

คศ.3 

62,760 
 
43,080 
 
21,570 
 
15,440 

 
53,080 
 
45,290 

คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
 

วิทยาศาสตร ์
 

สังคมศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์
 

วิทยาศาสตร ์
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 

บ้านหนองหิน 
สพป.กจ.2 
วัดหนองลาน 
สพป.กจ.2 
วัดดอนเจดยี ์
สพป.กจ.2 
บ้านทัพพระยา 
สพป.กจ.2 
บ้านทัพพระยา 
สพป.กจ.2 
บ้านเขาช้าง 
สพป.กจ.3 

ท่ามะกา 
 

ท่ามะกา 
 

พนมทวน 
 

ห้วยกระเจา 
 

ห้วยกระเจา 
 

ไทรโยค 
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

ครูผู้ช่วย 
 

คร ู
 

ครูผู้ช่วย 
 

2581 
 
2683 
 
2566 
 
3743 
 
4025 
 
2953 
 

คศ.3 
 

คศ.2 
 

คศ.1 
 

คศ.4 
 

คศ.3 
 

คศ.3 
 

43,080 
 

48,540 
 

19,100 
 

56,450 
 

46,760 
 

53,080 
 

วิทยาศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์
 
สังคมศึกษา 
 
สังคมศึกษา 
 
วิทยาศาสตร ์
 
วิทยาศาสตร ์
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
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18 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

สมาคมไทย-ออสเตรเลีย 
สพป.กจ.3 
บ้านหนองปลาซิว 
สพป.กจ.3 
บ้านลิ่นถิ่น 
สพป.กจ.3 
เพียงหลวง 3 
สพป.กจ.3 
บ้านซองกาเรีย 
สพป.กจ.3 
อนุบาลสังขละบุร ี
สพป.กจ.3 
อนุบาลสังขละบุร ี
สพป.กจ.3 
บ้านห้วยมาลัย 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค 
 
 

ไทรโยค 
 

ทองผาภูม ิ
 

ทองผาภูม ิ
 

สังขละบรุ ี
 

สังขละบรุ ี
 

สังขละบรุ ี
 

สังขละบรุ ี

คร ู
 
 

ครูผู้ช่วย 
 

คร ู
 

ครูผู้ช่วย 
 

ครูผู้ช่วย 
 

ครูผู้ช่วย 
 

คร ู
 

คร ู

2468 
 
 
4886 
 
20840 
 
2264 
 
2629 
 
3997 
 
4851 
 
7113 

คศ.3 
 
 

คศ.4 
 

คศ.2 
 

คศ.3 
 

ครูผู้ช่วย 
คศ.3 

 
คศ.3 

 
คศ.3 

 

53,080 
 
 

61,110 
 

29,140 
 

58,390 
 

15,800 
 

46,040 
 

43,800 
 

56,610 

คอมพิวเตอร ์
 
 
สังคมศึกษา 
 
คอมพิวเตอร ์
 
วิทยาศาสตร์/
คอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร ์
 
ภาษาไทย 
 
ภาษาไทย 
 
วิทยาศาสตร ์

กศจ.กาญจนบรุ ี
 
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
 

33 
 

34 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 
 

38 
 

บ้านยางขาว 
สพป.กจ.3 
บ้านท่าดินแดง 
สพป.กจ.3 
บ้านวังด้ง 
สพป.กจ.4 
บ้านวังด้ง 
สพป.กจ.4 
บ้านหลังเขา 
สพป.กจ.4 
บ้านล าอีซ ู
สพป.กจ.4 
บ้านวังเขาแก้ว
(หง าอุปถัมภ์) 
สพป.กจ.4 
ป่าไม้อุทิศ 139 
สพป.กจ.4 
บ้านเขาหินตั้ง 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองขอนเทพ
พนม 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองขอนเทพ
พนม 
สพป.กจ.4 
บะลังกา 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองไก่ต่อ 
สพป.กจ.4 

สังขละบรุ ี
 
สังขละบรุ ี
 
บ่อพลอย 
 
บ่อพลอย 
 
บ่อพลอย 
 
บ่อพลอย 
 
บ่อพลอย 
 
 
หนองปรือ 
 
หนองปรือ 
 
หนองปรือ 
 
หนองปรือ 
 
หนองปรือ 
 
เลาขวัญ 
 
เลาขวัญ 

คร ู
 

ครูผู้ช่วย 
 

ครูผู้ช่วย 
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

ครูผู้ช่วย 
 

ครูผู้ช่วย 
 

4918 
 
924 
 
4785 
 
2818 
 
3432 
 
3725 
 
4386 
 
 
2415 
 
4597 
 
1958 
 
3442 
 
3351 
 
1945 
 
2350 

คศ.3 
 
ครูผู้ช่วย 
คศ.3 
คศ.2 

 
คศ.3 

 
คศ.3 

 
คศ.3 

 
คศ.3 

 
 

คศ.4 
 

คศ.3 
 

คศ.3 
 

คศ.3 
 

คศ.3 
 

คศ.4 
 

46,760 
 
15,800 
 
46,040 
 
28050 
 
43800 
 
55720 
 
30620 
 
 
49420 
 
62760 
 
47660 
 
40860 
 
43800 
 
56610 
 
64860 

เกษตร 
 
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร ์
 
คอมพิวเตอร ์
 
ภาษาอังกฤษ 
 
วิทยาศาสตร ์
 
วิทยาศาสตร ์
 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
วิทยาศาสตร ์
 
ภาษาอังกฤษ 
 
ปฐมวัย 
 
สังคมศึกษา 
 
คณิตศาสตร ์
 
วิทยาศาสตร ์

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
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39 

 
40 

 
41 

 
42 

 
43 

 
44 

 
45 

บ้านหนองไก่ต่อ 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองไก่ต่อ 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองกะหนาก 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองกะหนาก 
สพป.กจ.4 
ราษฎร์บ ารุงธรรม 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองแกใน 
สพป.กจ.4 
บ้านหนองไผล่้อม 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ 
 
เลาขวัญ 
 
เลาขวัญ 
 
เลาขวัญ 
 
เลาขวัญ 
 
เลาขวัญ 
 
เลาขวัญ 

ครูผู้ช่วย 
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

คร ู
 

5001 
 

1960 
 

2209 
 

4544 
 

2740 
 

4642 
 

4383 

คศ.3 
 
คศ.3 
 
คศ.3 
 
คศ.2 
 
คศ.3 
 
คศ.4 
 
คศ.2 

45,290 
 
55,720 
 
46,040 
 
25,930 
 
46,040 
 
58,190 
 
28,030 

สังคมศึกษา 
 

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร ์

 
สังคมศึกษา 

 
ประถมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี
 

กศจ.กาญจนบรุ ี

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. อนุมัติน าต าแหน่งว่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4  จ านวน      

45 อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ  และเพ่ือให้การด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ของทุกกลุ่มวิชาเอกเป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการ หากมีล าดับใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ขออนุมัติ
ด าเนินการเรียกล าดับถัดไป 

2. อนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 บัญชี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 จ านวน 45 อัตรา ดังนี้ 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ประกาศ ณ วันที่ กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราว่าง 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 6 กรกฎาคม 2559  1. เทคโนโลยีทางการศึกษา เรียกล าดบั
ที่ 12,16 (เหลือ 15 ราย) 

2 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

27 กันยายน 2559 1. คอมพิวเตอร์ เรียกล าดับที่ 41,46 
(หมดบัญช)ี 

6 

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

28 เมษายน 2560 1. คณิตศาสตร์ เรียกล าดับท่ี 75- 78 
(หมดบัญชี) 
2. วิทยาศาสตร์ เรียกล าดับที่ 34 - 54 
(เหลือ 86 ราย) 
3. สังคมศึกษา เรียกล าดับที่ 27,36 
(เหลือ 29 ราย)  
4. เกษตรกรรม เรียกล าดับที่ 11 (เหลือ 
1 ราย) 

5 
 

21 
 

10 
 

1 
 

รวมทั้งสิ้น 45 
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3. อนุมัติปรับปรุงต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   

4. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (4)  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติน าต าแหน่งว่างของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1-4 จ านวน 46 อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการจากบัญชี กศจ.
กาญจนบุรีหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.9  เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี    
วิทยฐานะช านาญการ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

5. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
8.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ“ข้อ 8  ให้ กศจ.  มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้(1)  อ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
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กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3 , เขต 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีความประสงค์จะขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  33 รายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 12 รายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จ านวน 5 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 12  ราย 
รวมทั้งสิ้น  62 ราย   

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒  และ
ด้านที่ ๓  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ในการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 
๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่ ๓ ด้านผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอ านาจของ กศจ. และเป็นไปตามวิธีการ ข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ                 
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล
เป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓  ให้เป็นไปตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ก าหนดตาม
วิธีการ ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. ขออนุมัติให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อ  เป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 62 คณะ 
ตามท่ีเสนอ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 10) 

2. ขอความเห็นชอบให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษที่
คณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการแทนได้ ทั้งนี้  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

3. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จ านวน 62 คณะ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว 
หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม   

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีวิทยฐานะ
ช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  33 ราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 12 ราย   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จ านวน 5 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 12  ราย 
รวมทั้งสิ้น  62 ราย  ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1. นายสุเมธี  นาคะพันธ์       ครู ร.ร.วัดวังศาลา  สาขาการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 
2. น.ส.พรพรรณ ทองสุขมาก         ครู ร.ร.วัดม่วงชุม  สาขาคณิตศาสตร์ 
3. นางทิพรัตน์ อินทร์สา     ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม  สาขาคณิตศาสตร์ 
4. นายธันยวีร์  นุ่มนิ่ม               ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103(บ้านหนองผู้เฒ่า)  สาขาการงาน 

                                       อาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) 
5. นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย     ครู ร.ร.บ้านดงยาง  สาขาวิทยาศาสตร์ 
6. น.ส.กิตติยา  นงลักษณ์     ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี  สาขาภาษาอังกฤษ 
7. น.ส.พลอยกาญจน์ เพ็งเลา     ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี สาขาคณิตศาสตร์ 
8. น.ส.ระณา จันทนา               ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม  สาขาภาษาไทย 
9. นายมลฑล  น้อยพันธุ์     ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี  สาขาวิทยาศาสตร์ 
10. น.ส.สุรีรัตน์   กลิ่นหอม     ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง  สาขาการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 
11. นายธีรศักดิ์  ศรีสุข               ครู ร.ร.วัดเขาน้อย  สาขาสุขศึกษาฯ 
12. น.ส.ปริศนา  มูลศาลา     ครู ร.ร.บ้านท่ามะเฟือง  สาขาภาษาไทย 
13. น.ส.ประมวลมาศ  ศรีสวาท     ครู ร.ร.บ้านแหลมทอง  สาขาภาษาไทย 
14. นางนัชชา  ธรรมชาติ               ครู ร.ร.บ้านแหลมทอง  สาขาการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 
15. น.ส.สุภัตรา  เกษร               ครู ร.ร.วัดร่างทองฯ สาขาภาษาอังกฤษ 
16. น.ส.สีนวล  รอดน้อย               ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง  สาขาปฐมวัย 
17. น.ส.นฤมล  พ่ึงแพง               ครู ร.ร.บ้านโป่งโก  สาขาภาษาไทย 
18. นางอุษา  นิยมธรรม               ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร สาขาภาษาไทย 
19. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข     ครู ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช สาขาการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 
20. นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์     ครู ร.ร.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
21. น.ส.นัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ      ครู ร.ร.บ้านรางสาลี่ สาขาวิทยาศาสตร์ 
22. นางสมพร  ศรีทับทิม       ครู ร.ร.วัดชุกพ้ี  สาขาปฐมวัย 
23. น.ส.อนันตยา มั่นคง               ครู ร.ร.บ้านหนองมงคล  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
24. น.ส.เกษสุดา  ปทุมแก้ว    ครู ร.ร.วัดจรเข้เผือก สาขาศิลปะ 
25. น.ส.วรรณนภา  ตันตระสุขถาว  ครู ร.ร.วัดจรเข้เผือก  สาขาวิทยาศาสตร์ 
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26. น.ส.ศิริพร  กาญจนวิภาพร      ครู ร.ร.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
27. น.ส.ฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์    ครู ร.ร.วัดเขาน้อย  สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาอังกฤษ) 
28. น.ส.อรพินท์  ปิตุเรศ               ครู ร.ร.บ้านเจ้าเณร  สาขาการงานฯ (งานประดิษฐ์) 
29. นางณัฐณิชาช์ แดงทอง     ครู ร.ร.อนุบากาญจนบุรี  สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาอังกฤษ) 
30. น.ส.ณัฎฐ์วรินทร์  แอบเพชร     ครู ร.ร.บ้านวังลาน  สาขาปฐมวัย 
31. น.ส.ศิริวรรณ  เซี่ยงเจ้น     ครู ร.ร.บ้านช่องสะเดา สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาอังกฤษ) 
32. นางสุไรรัช  ภู่อ่อน               ครู ร.ร.บ้านองสิต  สาขาปฐมวัย 
33. นายทวี ชวดศรี               ครู ร.ร.บ้านพุเลียบ  สาขาวิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
34. นายโกวิทย์  น้อยวิจิตร์     ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่  สาขาภาษาอังกฤษ 
35. น.ส.เพ็ญศรี  อ่อนตาผา     ครู ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย  สาขาคณิตศาสตร์ 
36. นายพัฒนา  จันทร์โอ       ครู ร.ร.คุรุสภา  สาขาภาษาไทย 
37. น.ส.นริศรา  นวลมะ               ครู ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศอุทิศ  สาขาวิทยาศาสตร์ 
38. น.ส.สุรีย์วัลย์  ไวยิ่งยุทธ์     ครู ร.ร.บ้านกุยแหย่  สาขาคณิตศาสตร์ 
39. นางณัฐปภัสร์  จันทร์ชนะภัย     ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่  สาขาคณิตศาสตร์ 
40. น.ส.จอมขวัญ  ชื่นอารมย์     ครู ร.ร.บ้านท่ามะเดื่อ (ทองผาภูมิ)  สาขาปฐมวัย 
41. นางรวีภัทร์  พิมพ์เลิศ     ครู ร.ร.วัดปรังกาสี  สาขาภาษาไทย 
42. นายทรงชัย   บัวขาว               ครู ร.ร.บ้านกุยแหย่  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
43. นางจิราพร  ศรีกระภา       ครู ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ  สาขาปฐมวัย 
44. น.ส.วรัชยา  กิตติโรจนปัญญา    ครู ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี  สาขาปฐมวัย 
45. น.ส.สิริกัญญา  กลาทอง     ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่ สาขาการงานและเทคโนโลยี 

                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
46. น.ส.ดาว พุทธา               ครู ร.ร.บ้านหนองผือ  สาขาคอมพิวเตอร์ 
47. น.ส.ดาราวรรณ  ทนเถื่อน        ครู ร.ร.บ้านเขามุสิ  สาขาภาษาอังกฤษ 
48. น.ส.ปิยวดี  พรมดวง               ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด  สาขาวิทยาศาสตร์ 
49. นายมนต์เทพ    บาตรโพธิ์    ครู ร.ร.บ้านตรอกสะเดา   สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
50. น.ส.ดิศราพร ศรีนุช               ครู ร.ร.อนุบาลหนองปรือ  สาขาคอมพิวเตอร์ 

                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต   
51. น.ส.นรรฐชพร เจริญจาด    ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์   สาขาวิทยาศาสตร์ 
52. นางวิชญาภา สีมา               ครู ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม   สาขาคอมพิวเตอร์ 
53. น.ส.สุดารัตน์ ทิมหอม    ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง   สาขาคณิตศาสตร์ 
54. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์     ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์   สาขาภาษาไทย 
55. นางกาญจนา บุญพา      ครู ร.ร.หนองปรือพิทยาคม  สาขาภาษาไทย 
56. น.ส.มนตรายังสบาย               ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  

                                       สาขา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
57. นายปรีชา พึ่งเจียม        ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา  สาขาคอมพิวเตอร์ 
58. น.ส.สุจิตรา เกตพันธ์               ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและ 

                                       วัฒนธรรม 
59. น.ส.ทัศนีย์ นิลผึ้ง               ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  สาขาภาษาไทย 
60. นายอลงกรณ์ สาเล็ก               ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์   สาขาคอมพิวเตอร์ 
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61. น.ส.ศิรินภา เกตุพันธ์               ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์   สาขาภาษาไทย 
62. นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์   ครู ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม  สาขาภาษาไทย 

 
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ความรู้ ความสามารถ  และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 62 ราย ตามที่เสนอ 

3. อนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ ๑  ด้านที่ 
๒  และด้านที่ ๓  และในกรณีท่ีมีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษท่ีคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการแทนได้ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
รายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

4. อนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการประเมินด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒  และด้านที่ ๓   
 

5.10  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะช านาญการ 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะช านาญการ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 31 ราย 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
  3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
  5.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง  การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  มีความประสงค์จะขออนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะ
ช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  4 ราย  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 27 ราย  รวมทั้งสิ้น  31 ราย   
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2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับผลการประเมินด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒  และด้านที่ ๓จาก
คณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน  31  ราย 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบแล้ว ข้าราชการครูทั้ง 31 ราย มีผลการประเมินทั้ง ๓ 
ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเห็นควรผลการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินและข้าราชการทั้ง 31 รายมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ โดยสามารถแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค า
ขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11) 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอผลการประเมินวิทยฐานะช านาญการต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอผลการประเมินวิทยฐานะช านาญการต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบรุี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครู ทั้ง 31 ราย ให้ผ่านการ
ประเมิน 

2. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูทั้ง 31 รายให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตั้งแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
ปรากฏผล ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1) นางสาวนิโลบล  บ้านใหม่ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  7มิถุนายน 2560 
2) นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  3มิถุนายน 2560 
3) นางสาวฐิติมา  มีเจริญ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  3 มิถุนายน 2560 
4) นางวรัลดา  หนูรุ่น ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  4 มิถุนายน 2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 
5) นายวชิระ ประกอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22พฤษภาคม 2560 
6) ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 4 เมษายน 2560 
7) นายธเนศ เหมือนว้า ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2พฤษภาคม 2560 
8) นายอนุกูล นากสุก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  พฤษภาคม 2560 
9) นางสาวภัททิรา ศุภมาศ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
10) นางสาววันลิษา ข าอ่ิม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 9พฤษภาคม 2560 
11) นายชัยธวัช หงษ์สุคารว์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 
12) นางธนาวรรณทรัพย์วโรบล ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26พฤษภาคม 2560 
13) นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทอง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29พฤษภาคม 2560 
14) นางสาวปวีนุช เมฆฉาย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
15) นางสาวปภาอร โชติวรรณชูสกุล ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
16) นายบรรหาร เชื้อทอง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2560 
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17) นายปริญญา บุญเกิด ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
18) นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
19) นางสาวกาญจนา จันทร์ฤทธิ์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
20) นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
21) นายวรากรณ์ นาถมทอง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2560 
22) นางสาวสุธีรา ใจอาด ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2560 
23) นางสาวสมฤทัย พาที ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2560 
24) นางสาวศิริกาญจน์ การตรง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 มิถุนายน 2560 
25) นายเอกชัย โพธิ์เย็น ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
26) นางสาวอารมณ์ รู้ประมาณ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
27) นางสายชล ธนบูรณ์รุ่งโรจน์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
28) นางสาวอารมณ์ สระทองจวง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
29) นางสาวอัมพวัน รอดผึ้ง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
30) นายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
31) นางสาวศศิธร คล้ายเจ๊ก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะช านาญการ ทั้ง 31 ราย โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว หรือไม่   หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.11   เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 

1 และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี)  จ านวน 20 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
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4  .ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไปเป็น
อ านาจของ กศจ.ของจังหวัดนั้นๆ ตามค าสั่งนี้ 

5. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 9/2559  สั่ง  
ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3 , เขต 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  มีความประสงค์จะขอความอนุมัติการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  12 ราย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  4 ราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 จ านวน 2 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 2 ราย  
รวมทั้งสิ้น  20 ราย   

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑  และด้านที่ ๒  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ในการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 
๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  เป็นอ านาจของ กศจ. 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิ จารณา
ต่อไป 

 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 20คณะ ตามที่เสนอ 

2. ขอความเห็นชอบให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนาม แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ แทนกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    
ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 12  ) 

4. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่าน
การตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด จ านวน 20 คณะแล้ว หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม   

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น       
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 20 ราย  ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1. นายปรีชา  หัตถาครองหทัย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกวาง  สาขาบริหารสถานศึกษา 
2. น.ส.พัชรี  ศุภษร           ครู ร.ร.บ้านไทรทอง  สาขาสังคมศึกษา 
3. น.ส.สุมณฑา  อินตรา ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม     สาขาสังคมศึกษา 
4. น.ส.วษุณีวรรณลือชา           ครู ร.ร.บ้านเจ้าเณร  สาขาวิทยาศาสตร์ 
5. น.ส.กนกวรรณ  ทองเกิด ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง  สาขาคณิตศาสตร์ 
6. นางรัตรภรณ์ พิกุลขาว ครู ร.ร.บ้านหนองเป็ด  สาขาคณิตศาสตร์ 
7. น.ส.ภัทรภร  บุญอุทิศ ครู ร.ร.บ้านเจ้าเณร  สาขาคณิตศาสตร์ 
8. นางณัฐศิมา  ปิโย           ครู ร.ร.วัดพุน้อย  สาขาคณิตศาสตร์ 
9. นางสุนันทา พลอ ามาตย์ ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า  สาขาสังคมศึกษา 
10. น.ส.สุภารัช  หมอนเมือง   ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม  สาขาภาษาอังกฤษ 
11. น.ส.กรรญา  ยิ้มหนองโพธิ์    ครู ร.ร.วัดจรเข้เผือก  สาขาภาษาไทย 
12. นางเนตรดาว  ทศพร           ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร  สาขาการงานอาชีพฯ(งานเกษตร) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
13. นางเกษฤทัย  ค าษร           ผอ.ร.ร.บ้านจันเดย์  สาขาบริหารสถานศึกษา 
14. น.ส.สิริณัฏฐ์ ประยูรสุข ครู ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
15. น.ส.สุมาลินี  แช่มช้อย คร ูร.ร.ไทรโยคใหญ่  สาขาภาษาไทย 
16. นางสุมาลี  อินทราพงษ์ ครู ร.ร.บ้านกุยแหย่  สาขาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
17. นายสุริยา  ส าราญจิตต์ ครู ร.ร.บ้านหนองปลิง  สาขาสุขศึกษาพลศึกษา 
18. นางยลพิชา  ไวค านึง           ครู ร.ร.บ้านหนองขอน  สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต   
19. น.ส.กันต์ฐิดารีย์  คินาสินธุ์ ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม  สาขาคณิตศาสตร์ 
20. น.ส.กิติยา ลาภปฏิมากร ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม  สาขาวิทยาศาสตร์ 

2.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ ๒ ความรู้ ความสามารถ  จ านวน 20 ราย ตามที่เสนอ 

3.  อนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามในค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง
กรรมการประเมินด้านที่ ๑  และด้านที่ ๒  และในกรณีท่ีมีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการแทนได้ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
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5.12 เรื่อง   อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี)  จ านวน 30 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่  21 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   

5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

5. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 9/2559  สั่ง  
ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 8  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑  และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑  
เพ่ือให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 จ านวน 26 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 4 
รายรวมทั้งสิ้น 30 ราย 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับผลการประเมินด้านที่ ๑  และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการ
ชุดที่ 1  มีข้าราชการครู  จ านวน 30  ราย  โดยได้ตรวจสอบแล้ว ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1  จ านวน 30 ราย 

ตามท่ีเสนอ(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 13  ) 
2. ขอความเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผล

การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขา
นั้นๆ พิจารณาต่อไป 

3. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดจะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นสังกัด จ านวน 30 ราย แล้ว หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม   
1.  อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่  2

ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 30 ราย  ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1. น.ส.ประพาพร  ยศวิชัย ครู ร.ร.บ้านวังลาน  สาขาวิทยาศาสตร์ 
2. น.ส.สายชล  เพชรศรี ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า  สาขาคณิตศาสตร์ 
3. นางเบญจวรรณ   รอดหลง    ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยฯ สาขาสังคมศึกษา 
4. นางสายฝน  ท้วมเทียบ ครู ร.ร.บ้านหัวหิน  สาขาภาษาไทย 
5. นางกรรณิกาณ์  บุญญาลัย ครู ร.ร.บ้านห้วยไร่  สาขาภาษาไทย 
6. น.ส.มารศรี   สงวนทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านนาสวน  สาขาภาษาไทย 
7. น.ส.อัชฉรา  เกตุสง่า           ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม  สาขาสุขศึกษาพลศึกษา 
8. นางนพรัตน์  บุญประเสริฐ ครู ร.ร.บ้านท่าสนุ่น  สาขาสุขศึกษาพลศึกษา 
9. นางรุ่งฤดี   โฆษพงศา ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103  (บ้านหนองผู้เฒ่า)  สาขาปฐมวัย 
10. นางณัฐวิภา   จงใจภักดี ครู ร.ร.วัดศรีอุปลาราม  สาขาภาษาไทย 
11. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน    ครู ร.ร.วัดศรีอุปลาราม  สาขาคอมพิวเตอร์ 
12. นายกฤตคม   สมจันทร์ ครู ร.ร.วัดถ้ าองจุ  สาขาสุขศึกษา  พลศึกษา 
13. นางอุษณีย์   ศรีนวล           ครู ร.ร.บ้านพุ่ประดู่  สาขาคณิตศาสตร์ 
14. น.ส.พนิดา  ส าเร็จ           ครู ร.ร.บ้านพุ่ประดู่  สาขาวิทยาศาสตร์ 
15. น.ส.รตันา  อุดมการยิ่งยศ ครู ร.ร.บ้านท่าหวี  สาขาปฐมวัย 
16. น.ส.บัณฑิตา  พวงไพบูลย์ ครู ร.ร.บ้านท่าสนุ่น  สาขาปฐมวัย 
17. นางขนิษฐา เกตุแดง            ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง  สาขาภาษาไทย 
18. นางเลียม   จิตมั่น            ครู ร.ร.ตลาดส ารอง  สาขาภาษาอังกฤษ 
19. นางปนิดา อ่อนศรี            ครู ร.ร.บ้านสามหลัง  สาขาภาษาอังกฤษ 
20. น.ส.อภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์   ครู ร.ร.บ้านใหม่ฯ สาขาภาษาอังกฤษ 
21. น.ส.ดวงกมล แขวงเมือง ครู ร.ร.บ้านองสิต  สาขาภาษาอังกฤษ 
22. น.ส.วาณี  แท่นกาญจนภรณ์  ครู ร.ร.วัดหนองเสือ  สาขาศิลปศึกษา (ดนตรี) 
23. น.ส.ปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยฯ  สาขาปฐมวัย 
24. นางจ าปี  วิเศษสิงห์            ครู ร.ร.บ้านหม่องกระแทะ  สาขาสุขศึกษา พลศึกษา 
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25. น.ส.แก้วรัตน์ภา  ประชากุล ครู ร.ร.บ้านองสิต สาขาสุขศึกษา พลศึกษา 
26. น.ส.อรสา   วิชาธร            ครู ร.ร.บ้านวังลาน สาขาสุขศึกษา พลศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   
27. นายชยพล เพชรพิมล ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์   สาขาภาษาไทย 
28. น.ส.ธานี มังกะโรทัย            ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี  สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
29. นางกมลเนตร เกตุแก้ว ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี สาขาวิทยาศาสตร์ 
30. นายยศวัฒน์ ทับทิม            ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี      

                                    (คอมพิวเตอร์) 
2.  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการ

ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ 
พิจารณาต่อไป รวมจ านวน 30 ราย ข้างต้น 

 

5.13  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 3)  ด้านผล       
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 3)  ด้านผลการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       
มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. มาตรา 23 และมาตรา 54 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. หนังสือส านักงาน ก .ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17ลงวันที่ 30 กันยายน 2552เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดให้      
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ” 
  3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดแบบประเมิน แบบ
รายงานผลการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ส าหรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ” 
  4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2554 
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ “ก.ค.ศ. ก าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ส าหรับทุกสายงานและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา” 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 



45 
 

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงวันที่7 เมษายน 2560 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  มีความ
ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ )จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.  หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

2.๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชี รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.๒ จ านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนตที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจ านวนค าขอรับการประเมิน  โดยก าหนดให้มีจ านวนกรรมการ/
คณะกรรมการและสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินค าขอ 1 ราย ก าหนดให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ตาม
องค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้ 
 

ค าขอแต่ละสาขา 
(ราย) 

จ านวนกรรมการ/1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 - 10 6 คน ประกอบดว้ย 
1. ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด สพฐ. 2 คน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตฯ ของผู้ขอ 2 คน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตฯ เดียวกับผู้ขอ 2 คน 

11 - 50 9 คน ประกอบดว้ย 
1. ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด สพฐ. 3 คน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตฯ ของผู้ขอ 3 คน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตฯ เดียวกับผู้ขอ 3 คน 

ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป 9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2 คณะ) 

 
 

2.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อง
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป และมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง ตรงตามสาขาที่จะประเมิน และต้องมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับเงินเดือน
ไม่ต่ ากว่าระดับ 8 

2.๔ กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรุ้/สาขาใด มีจ านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินได้คบตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 2.2 ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ด าเนินการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการ จ านวน 6 คน/1 คณะ 
กรณีที่ไม่มีผุ้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้  คือ จ านวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยุ่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยุ่ใน
กลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการ
ประเมินฯ แทนได้ 
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2) การตั้งคณะกรรมการฯ ที่มีกรรมการ จ านวน 9 คน/1 คณะ 
กรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่เพียงพอที่จะตั้ง

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ คือ จ านวน 3 คน เช่น มีเ พียง 1 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยุ่ในกลุ่มเขตพ่ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกันแทนได้ทั้ง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกันที่จะต้งอได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
กรรมการประเมินฯ แทนได้ 

2.๕ การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายเป็ น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  เป็นผู้ลงนามในประกาศ 

3.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดที่ 2  โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 3) ด้านผลการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้น าไปใช้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการชุดที่  2  ประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ด้าน 3)  ด้านผล              
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามท่ีเสนอ 

2.  อนุมัติให้ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และแจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการต่อไป 

3.  อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีของคณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการ
ประเมินวิทยฐานะ ชุดที่ 2 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สายงานการสอนสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาศิลปะ (ดนตรี-
นาฏศิลป์เพ่ือท าหน้าที่ตรวจและประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบที ่14) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.14 เรื่อง   การขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
จ านวน 11 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก .ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206 .4 /ว 17ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4 /1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 

เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงขึ้น 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 

7. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

ที่ 9/2559  สั่ง  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมเติม(ครั้งที่ 1) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3 , เขต 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) มีความประสงค์ขออนุมัตผิลการประเมินและแต่งตั้งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  3 ราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 1 
รายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 6 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 1  ราย รวมทั้งสิ้น  11 ราย 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดย ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดังนี้ 

2.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

2.2 ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนดังนี้ 
2.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
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2.2.2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
2.2.3 คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

2.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้รับผลการประเมินด้านที่   3  ของข้าราชการครู                       
จากคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน  11  ราย โดยไดต้รวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3 , เขต 4 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)    ดังนี้ 

  1) ผ่านเกณฑ์การประเมิน              จ านวน       6  ราย  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  15) 
     2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ         จ านวน       4  ราย  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  16) 

   3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน            จ านวน      1 ราย   (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  17) 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน  มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้ง เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษจ านวน 6 ราย  ให้ปรับปรุงผลงาน
ทางวิชาการ จ านวน 4 ราย และไม่อนุมัติผลการประเมิน จ านวน  1 ราย 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอผลการประเมินและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๑. ขออนุมัตผิลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)  ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 11 ราย ดังนี ้

1.1 อนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ตั้งแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1) นางณัฐจิราพร  มณัชญาพงษ์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3  เมษายน   2560 
2) นางพิลารัตน์ คุ้มเผ่า      ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17  มีนาคม   2560 
3) นายภาณุวัฒน์บุดดาลี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม  2560 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
4) นางวราภรณ์  คมทา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
5) นางสาวเพ็ญณี  ท าบุญ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   
6) นางสิริญา  พันนัทธี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
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1.2 อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  ครั้งที่ 1 ภายในระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ดังนี้ 

1) นายพรชัย  ชุ่มชื่น            โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง ฯ  
2) นางวรางคณา  แป้นเขียว โรงเรียนบ้างรางพยอม  
3) นางภณิดา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว  
4) นางสุดา  เงินงาม  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์  

 
1.3  ไม่อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน  1  ราย ได้แก่ น.ส.วิภารัตน์ ทานาม   

ครู โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดย

ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.15   เรื่อง  การอนุมัติให้แก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การอนุมัติให้แก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จ านวน 2 
ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดให้ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.ศจ.)  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ” 

๓. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4 /1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษต้องผ่านการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 3 
ท่าน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และด้านที่ 3 จากคณะกรรมการชุดที่ 2 แต่ละท่าน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ และ
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนเฉลี่ยจากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70” 

๔. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ“ก.ค.ศ. ก าหนดเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง มีหรือเลื่อนเป็นวิทย
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ฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนที่จะ
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผลการพัฒนาฯ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ใช้ได้ภายใน 3 ปี นับจากวันผ่านการพัฒนาฯ”  

๕. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงขึ้น“ก.ค.ศ. ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในอัตราเงินเดือนเดิม หรืออัตราเงินเดือนที่เทียบแล้วไม่ต่ ากว่าอัตรา
เงินเดือนเดิม” 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2559 และครั้งที่ 11/2559 เมื่ อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของ
คณะกรรมการ ชุดที่ 2 เพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ นั้น 

2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ตรวจสอบพบว่ามี
ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขที ่

 
สถานศึกษา/
หน่วยงาน 

รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 

 
สาขาวิชา 

วันที่ส่ง
ผลงาน 

1 นายชัชวาล           
             โล่ห์สุวรรณ 

รองผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 

33753 ร.ร.เทพมงคล
รังษ ี
สพม.8 

คศ.2 
(25,930) 

บริหาร
สถานศึกษา 

2 มี.ค.59 

2 นายธนกฤต น่วมจาด 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

33263 ร.ร.เลาขวัญ
ราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

คศ.2 
(29,690) 

วิทยาศาสตร์ 2พ.ค.59 

3.  ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย 
ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นของ
คณะกรรมการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 นายชัชวาล 
             โล่ห์สุวรรณ 
สพม.8 

ผลการพัฒนาคุณภาพฯ 
ผลงานทางวิชาการ 

คะแนนรวม 

60 
40 

100 

39 
26 
70 

48.00 
28.00 
76.00 

48.00 
27.00 
75.00 

48.00 
29.00 
77.00 

อนุมัต ิ
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที ่
2 มี.ค.2559 

2 นายธนกฤต น่วมจาด 
สพม.8 

ผลการพัฒนาคุณภาพฯ 
ผลงานทางวิชาการ 

คะแนนรวม 

60 
40 

100 

39 
26 
70 

52.50 
26.00 
78.50 

52.50 
27.00 
79.50 

52.50 
26.00 
78.50 

อนุมัต ิ
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที ่

2พ.ค.2559 
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4.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 
2 เพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ได้  ดังนี้ 
  1) นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2559 
  2) นายธนกฤต น่วมจาด  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2พฤษภาคม 2559 
 (ท้ัง 2 ราย  ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ขอแก้ไขวันที่ที่ได้รับการ
อนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขที ่

 
สถานศึกษา/
หน่วยงาน 

รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 

 
สาขาวิชา 

วันที่ส่ง
ผลงาน 

1 นายชัชวาลโล่ห์
สุวรรณ 

รองผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 

33753 ร.ร.เทพมงคลรังษี 
สพม.8 

คศ.2 
(25,930) 

บริหาร
สถานศึกษา 

2 มี.ค.58 

2 นายธนกฤต น่วมจาด 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

33263 ร.ร.เลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
สพม.8 

คศ.2 
(29,690) 

วิทยาศาสตร์ 1พ.ค.59 

1. เกณฑ์การตัดสิน 
1.1 ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
      1) สว่นที่ 1 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
      2) สว่นที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
      3) คะแนนรวมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

2. ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทั้ง 2 ราย ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นของ
คณะกรรมการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 นายชัชวาลโล่หส์ุวรรณ 
สพม.8 

ผลการพัฒนาคุณภาพฯ 
ผลงานทางวิชาการ 

คะแนนรวม 

60 
40 

100 

39 
26 
70 

48.00 
28.00 
76.00 

48.00 
27.00 
75.00 

48.00 
29.00 
77.00 

อนุมัต ิ
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที ่
2 มี.ค.2558 

2 นายธนกฤต น่วมจาด 
สพม.8 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
ผลงานทางวิชาการ 

คะแนนรวม 

60 
40 

100 

39 
26 
70 

52.50 
26.00 
78.50 

52.50 
27.00 
79.50 

52.50 
26.00 
78.50 

อนุมัต ิ
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที ่

1พ.ค.2559 

 

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 2 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3  และมีผลการประเมิน ด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จึงเห็นสมควรพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ เพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษได้  ดังนี้ 
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  1) นายชัชวาล โลห์สุวรรณ   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2558 
  2) นายธนกฤต น่วมจาด             ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ 1  พฤษภาคม 2559 
         (ท้ัง 2 ราย  ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

7. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการแก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ขออนุมัติให้แก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติตามท่ีขอแก้ไข 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูทั้ง 2 รายให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ตามที่ขอแก้ไข ดังนี้ 

1) นายชัชวาล โลห์สุวรรณ  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2558 
2) นายธนกฤต น่วมจาด  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลวันที่ที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
และแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้ว ทั้ง 2 ราย หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.16  เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรณีที่มีการ
เปลี่ยนต าแหน่ง 

 

ค าขอ 
ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีความประสงค์การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรณีที่มี
การเปลี่ยนต าแหน่ง  จ านวน 1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.ศ.จ.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้าน
ที่ 3  ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ” 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ.ก าหนดแบบประเมิน แบบ
รายงานการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ส าหรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ” 
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4. ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยน
ต าแหน่ง 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จ านวน1 ราย ดังนี้ 

 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต า แ ห น่ ง
เลขที ่

 
สถานศึกษา/หน่วยงาน 

รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 
(บาท) 

 
สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

1 นางดุษฎี เนาวรัตน์ ครู/ 
ช านาญการ 

114673 ร.ร.ประชามงคล คศ.2 
(32,060) 

คณิตศาสตร์ 17 ก.พ.60 

 
2. นางดุษฏี เนาวรัตน์ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 3 ปี 1  เดือน (หลักเกณฑ์

ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 
2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี) ได้ตั้งคณะกรรมการประเมนิชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 

3. นางดุษฏี เนาวรัตน์ได้เปลี่ยนต าแหน่งเป็น รองผู้อ านวยการวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ ช านาญการ 
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 เมื่ อวันที่ 2 
มิถุนายน 2558 

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559  มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

5. นางดุษฏี เนาวรัตน์ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 
โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และได้ส่ง
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 

6. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2559 มีมติเห็นชอบอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการนางดุษฏี เนาวรัตน์ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2560 

7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบข้อมูลประเมินผลงานทางวิชาการ    
นางดุษฏี เนาวรัตน์ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

8. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนต าแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1ราย  

 

ที ่
ชื่อ-สกลุ /โรงเรียน 

ผู้ที่ย่ืนค าขอมีวิทยฐานะ 

คณะกรรมการประเมิน 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
1 
 
 
 

นางดุษฎี เนาวรัตน ์
รองผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ 
โรงเรียนประชามงคล 
เสนอขอสายงาน 
บริหารสถานศึกษา 
สพม.8 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
ประชามงคล 
สพม.8       

นายสุรยิะ จันทรส์นอง
ผู้อ านวยการ 
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
สพม.8       

นายยงยุทธ สงพะโยม 
ผู้อ านวยการ 
ร.ร.พังตรรุาษฎร์รังสรรค ์
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
สพม.8       

 
2. ขอความเห็นชอบให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนาม แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ แทนกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    
ก.ค.ศ.ก าหนด 

๓. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 โดยผ่านการตรวจสอบ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม   
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  

ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 
ราย  นางดุษฎี เนาวรัตน์  กรณีที่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง 
                 2.  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้ง   
ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ใน
สาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 
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5.17  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 3  ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ(ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมิน

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน) ราย นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา  จ านวน 1 
ราย 

 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง   การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
               “ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตาม
มาตรา 53(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547    ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551    ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 มีมติ ดังนี้ 

  1.1 อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการประเมินผลงาน 
เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา   38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

   1.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน) จัดส่งผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2560ดังนี้ 
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ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 33 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
ข้อ เสนอแนวคิด/วิ ธี การ เ พ่ือ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

หมายเหตุ 

1 นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

การพัฒนาการบรหิารจดัการงาน
การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ ด้วยหลักการ
บริหารงานคณุภาพ (PDCA) 

 

3.  คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
159/2560  สั่ง  ณ วันที่ 1  สิงหาคม 2560ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยปรากฏผลดังนี้ 
 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 33 

ที ่
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได ้
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

1 นางสาวอินทิรา 
ชิวปรีชา 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่  อ 35 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 
2 

100 75 75 80 80 85 80 ผ่าน 

 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
          1. ขออนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งให้นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน)ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 
 2. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 3 .เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน) โดย
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.18  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา  3  ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ด าเนินการคัดเลือกบุคคล

เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 ต าแหน่ง 

 
 1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค.(2) 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ์(ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 1)ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กลุ่มนโยบายและแผนและ          
2). ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษดังนี้ 

 2.1  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กลุ่มนโยบายและแผน ต าแหน่งเลขที่ อ 35  อัตรา
เงินเดือน 53,080 บาท    

    2.2. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต าแหน่งเลขท่ี อ 10 อัตรา
เงินเดือน 54,820 บาท 

3. การประเมิน ให้ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
การย้ายและหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 

4. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนเท่ากัน ให้เรียงล าดับตาม
ความอาวุโสตามหลักราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่   18 ตุลาคม 2529  

5. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
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6.   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

จึงเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคล    

เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
  1.1  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กลุ่มนโยบายและแผน  

1.2. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน/กลุ่มนโยบายและแผน และต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์         รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                   ประธานกรรมการ  
2) นางศุภวรรณ สุขอร่าม         ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                         กรรมการ 
3) นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ      ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   กรรมการ 
                                        การจัดการศึกษาสพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
4) นางสาวยุรี  เตชะดี            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                     เลขานุการ 
                                     สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กลุ่มนโยบายและแผน และ
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                   ประธานกรรมการ 
2) นางศุภวรรณ สุขอร่าม       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                  กรรมการ 
                                      สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
3) นายแมน  ค าวงษ ์            ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                          กรรมการ 
                                      สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
4) นางสาวยุรี  เตชะดี           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                     เลขานุการ 
                                   สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 

4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กลุ่ม
นโยบายและแผนประกอบด้วย 

1) นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    ประธานกรรมการ  
2) นายธีรศักดิ์ หล่อขุนไกร        ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                     กรรมการ 
                                          สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
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3) นางทิพย์ปภากร  กิจเพื่องฟู   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                      กรรมการ 
                                           สพป.กาญจนบุรี  เขต  3 
4) นางสาวยุรี  เตชะดี              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                เลขานุการ 
                                           สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 

 
5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 

1) นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                            ประธานกรรมการ  
2) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ    
                                           สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
3) นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร       ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
                                          สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
4) นางสาวยุรี  เตชะดี               นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                         เลขานุการ 
                                          สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 

 

 6. ขออนุมัตใิห้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ/ประเมินผลงาน  
 7. ขออนุมัติเป็นหลักการในกรณีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลอันใด   
ก็ตามให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ   
รายใหม่ ทั้งนี้ให้รายงานเพ่ือทราบในการประชุมในคราวต่อไป 
 8. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดอนุมัติให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ต าแหน่ง โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ 
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.19  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 3  ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีความประสงค์อนุมัตผิลการประเมินการ

คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ  ราย นายวิทวัส   จงถาวรพาณิชย์  จ านวน 1 ราย 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง   การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 
ได้มีมติก าหนดการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ช านาญการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ  ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
  3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ตามค าสั่ งที่ 
86/2560 สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2560 ปรากฏผลการประชุมดังนี้ 
    - นายวิทวัส  จงถาวรพาณิชย์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 48 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 4 เดือน วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา    

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผลงานที่ขอรับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 

5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 
  - นายวิทวัส  จงถาวรพาณิชย์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ขอรับการประเมินผลงาน ในวันที่ 27 เมษายน 2560 
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 6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลงานตาม
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ที่ 87/2560สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ด าเนินการ
ประเมินผลงานเรียบร้อยปรากฏผลการประชุมดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

เฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1 นายวิทวัส   
     จงถาวรพาณิชย์ 

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

อ 48 85 88 89 87.33 อนุมัติ  

 

           7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร  ทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัติให้นายวิทวัส  จงถาวรพาณิชย์ ต าแหน่งเลขที่ อ 48 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญ
การ เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  4 ได้รับเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2560 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งให้ นายวิทวัส  จงถาวรพาณิชย์ ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.20  เรื่อง  การขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมิน

การเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  จ านวน 52 
ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และ 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
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3. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้ง   ครูผู้ช่วย
ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่
สถานศึกษารายงานแล้ว  ปรากฏว่า  ผ่านการประเมินฯ ครบทั้ง 8 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1   ) 

2.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม  และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่ งแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  จ านวนทั้งสิ้น  52 ราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2  จ านวน 5 ราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 17 ราย และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 16 ราย 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป    
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1.  ขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั้ง 52 ราย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษา
เดิม และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม    

2.  อนุมัติปรับปรุงต าแหน่งจาก ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นต าแหน่งครู  ทั้งนี้  ให้ผู้มีอ านาจในการบรรจุและ
แต่งตั้ง ตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องของผู้ที่ได้รับอนุมัติทุกราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ก่อนสั่งบรรจุ แต่งตั้ง  

3. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมแลพัฒนาอย่างเข้ม และให้ผู้มี

อ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการ ทั้ง 52 ราย ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู โดยผ่านการตรวจสอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด แล้ว หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นอย่างใด 
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มติที่ประชุม   
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบสองปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งครู  สังกัดเดิม  
โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 52 
ราย  ดังนี้ 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

1. นายนฤพงษ์  จันทร์แย้ม ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านไพรงาม 
2. น.ส.กลางเดือน  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดคร้อพนัน 
3. น.ส.ปัทมา  สุดจา           ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดหนองปลิง 
4. น.ส.นาถนรี  รามัญ           ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านท่ามะกา 
5. น.ส.อ าไพพรรณ  ยินดี ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านท่ามะกา 

                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   
6. น.ส.ภานุมาส  ขยัก           ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านวังสิงห์ 
7. น.ส.สวนีย์สังกรณีย ์           ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านห้วยกระทะทอง 
8. น.ส.นุชนาฏ  นันทสุทา ครูผู้ช่วย ร.ร.หลุงกัง 
9. นายพลวัฒน์  โพนชัด ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเขาช้าง 
10. นายวิชัย  รุ่งศรีรัตน์           ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านบ้องตี้ 
11. น.ส.จันทิมา  ทนเถื่อน ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเสาหงษ์ 
12. น.ส.วนิดา  ศรีนวล           ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดปรังกาสี 
13. น.ส.สิตาพร  จันทร์นนท์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเสาหงษ์ 
14. น.ส.รัชดาพร  กิติราช ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา 
15. น.ส.จุฬาลักษณ์  พันทองหล่อ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
16. น.ส.กรรณิการ์  กัลณา ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านห้วยกบ 
17. นายภานุวัฒน์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม 
18. น.ส.สุกัญญา  พันธุเมฆ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านห้วยกบ 
19. นายสมพงษ์  กิจเจริญ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านกองม่องทะ 
20. น.ส.วันเพ็ญ  จันทวีป ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
21. น.ส.ศิริลักษณ์  จีนขาวข า ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม 
22. นางพุทธิชา  ผาแก้ว            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านห้วยมาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
23. น.ส.ณัฐธิชา แต้เจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองกร่าง 
24. นายรักพงษ์  คงประกอบ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านยางสูง 
25. น.ส.ณัฐภรณ์  ดิลกโชคบ ารุง ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองกร่าง 
26. นายปิ่นชัย  ปิ้นกุมภีร์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองผักแว่น 
27. น.ส.สุกัญญา  แช่มโสภา ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองไก่ต่อ 
28. นางกาญจนา  ภู่สอน            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเขาแหลม 
29. น.ส.มณียา จิตธิวงษ์            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองรี 
30. นางกาญจนา  อ้นค้ า            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองตาก้าย 
31. ว่าทีร่.ต.หญิง ณัฐวิมล ประสม ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองจั่น 
32. น.ส.สุรีรัตน์  พุมมา            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเขามุสิ 
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33. น.ส.วิยะดา  ศรีรัตน์            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
34. น.ส.เสธินี  ศรีเดช            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองไก่ต่อ 
35. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์ ครูผู้ช่วย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21(บ้านล าเหย) 
36. น.ส.หญิงแข  แสงข า            ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต     
37. นายธงชัย  แปลกไธสง      ครูผู้ช่วย ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
38. น.ส.ศิวรรจน์   ศิริรัตน์         ครูผู้ช่วย ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
39. น.ส.พิกุล  โพนพุธ            ครูผู้ช่วย ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
40. น.ส.นันทพร  วงษ์ละคร ครูผู้ช่วย ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
41. นางวิไล วรรณบูรณ์             ครูผู้ช่วย ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
42. น.ส.ลักษิกา  ศรีบรรพต ครูผู้ช่วย ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
43. น.ส.ราตรี  ศรีสองเมือง ครูผู้ช่วย ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
44. นางนฤมล ชี้ศรทอง  ครูผู้ช่วย ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
45. นายศราวุฒิ จิตบรรจง ครูผู้ช่วย ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี 
46. น.ส.พูนพิสมัย  มีลาภ ครูผู้ช่วย ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
47. น.ส.พัชราภรณ์  พานทอง     ครูผู้ช่วย ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
48. น.ส.จิดาภา  ณฐทองธณบพต ครูผู้ช่วย ร.ร. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
49. น.ส.อารีย์รัฐ  เล็กโล่ง           ครูผู้ช่วย ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
50. นายธนา  ตันสกุล               ครูผู้ช่วย ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
51. น.ส.ดาวเรือง   โหง่นค า ครูผู้ช่วย ร.ร.ประชามงคล 
52. น.ส.ปิยะวรรณ  พงษ์พิพัฒน์  ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองขาวโกพิทยาคม 
ทั้งนี้  ให้ผู้มีอ านาจในการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องของผู้ที่ได้รับอนุมัติทุกราย 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ก่อนสั่งบรรจุ แต่งตั้ง 
 

5.21 เรื่อง   การน าต าแหน่งว่างหลังจากการเกษียณอายุราชการ เพื่อใช้ในการรับย้าย สายงาน 
บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
น าต าแหน่งว่างหลังจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพ่ือใช้ในการรับย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2560 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ม าตร า  23  มาตรา  53  และมาตรา  59  แห่ งพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข้ า ร าชการครู                                 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559เรื่อง การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  
2560 มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา              
รวมทั้งสิ้น จ านวน 100 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  19) 

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้ผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาที่จะมีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างจากการเกษียณอายุราชการ ได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 
พฤศจิกายน) ซึ่งเดิมได้ก าหนดให้ให้ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม และให้มีการพิจารณาค าร้องขอย้าย
ไปต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและต าแหน่งว่างจากกรณีอ่ืนๆ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนจึงมีมติ
ให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาการด าเนิน การย้ายใหม่ ดังนี้ 

     2.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปจังหวัดอ่ืนที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของปีเดียวกัน 

     2.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะรับย้าย น าค าร้องขอย้ายไปขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปีเดียวกัน 

     2.3 ให้ กศจ. พิจารณาค าร้องขอย้ายไปต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ   และ
ต าแหน่งว่างจากกรณีอ่ืนๆภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน 

3.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการน าต าแหน่งว่างหลังจากการเกษียณอายุราชการ เพ่ือใช้ในการรับย้าย สายงานบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2560ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขออนุมัติน าต าแหน่งว่างหลังจากการเกษียณอายุราชการ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพ่ือใช้ใน         
การรับย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติการน าต าแหน่งว่างหลังจากการเกษียณอายุราชการ เพ่ือใช้ในการรับย้าย 

สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่  หรือ
จะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.22  เรื่อง  การยื่นค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร   
สถานศึกษา ประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติการยื่นค าร้องขอย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร สถานศึกษา ประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) 
จ านวน 9 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559เรื่อง การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 7. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 48 ราย รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ สังกัด 
ผู้ยืน่ค าร้อง
ขอย้าย
ทั้งหมด 

ยื่นค าร้องขอย้าย 
ภายในจังหวัด 

ยื่นค าร้องขอย้าย 
ไปต่างจังหวัด รวมผู้ที่          

ขอย้ายไป
ต่างจังหวัด ต าแหน่ง รอง 

ผอ.ร.ร. 
ต าแหน่ง 
ผอ.ร.ร. 

ต าแหน่ง รอง 
ผอ.ร.ร. 

ต าแหน่ง 
ผอ.ร.ร. 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 13 - 11 - 2 2 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5 - 5 - - - 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 10 - 9 - 2 2 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 8 - 7 1 - 1 
5 สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) 12 2 9 - 4 4 
รวม 48 2 41 1 8 9 

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยก าหนดให้ผู้ที่
ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคมของทุกปี และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค า
ร้องขอย้ายที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดอ่ืน ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย สายงานบริหาร
สถานศึกษาจ านวน 48 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดทุกราย 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการยื่นค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ขอความอนุมัติค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 48 
ราย 

2. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน 9 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืนที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่น
ค าร้องขอย้ายไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน สังกัด ขอย้ายไป 

1 นางยุกฟ้า  พวงธรรม ผอ.ร.ร.ลุ่มโป่งเสีย้ว สพป.กาญจนบรุีเขต 1 สุพรรณบุร ี

2 นายนพภัทร์ สดุเขต ผอ.ร.ร.บ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบรุีเขต 1 นครปฐม 

3 นายนิล  โชคสงวนทรัพย ์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบรุีเขต 3 สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี) 

4 นางสาวสุภาภรณ์  บุญธรรม ผอ.ร.ร.บ้านช่องแคบ สพป.กาญจนบรุีเขต 3 สพป.สระแก้ว เขต 2  

5 นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต ์ รอง ผอ.รร.บ้านหนองประดู ่ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 สพป.สมุทรสำคร 

6 นายคณติ  ชูลาภ ผอ.ร.ร.เทพศิรินทรล์าดหญ้า สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) สพม.เขต 8 (ราชบุรี) 

7 นายประมวล  ศรีบูจันด ี ผอ.ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) สพม.เขต 8 (ราชบุรี) 

8 นายอรรณพ  ซุ่มเพ็งพันธ์ ผอ.ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารงุ สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) สพม.เขต 10 (สมุทรสาคร) 

9 นายพงศกร  พูลสมบตั ิ ผอ.ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) สพม.เขต 10 (สมุทรสาคร) 
 

3. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาแล้ว อนุมัติการยื่นค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย

งานบริหาร สถานศึกษา ประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) ที่ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.23  เรื่อง   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอความเห็นชอบรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพและวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร    สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 
10 มิถุนายน 2559 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 หนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 20    ) 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 21) 

3. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายผู ้บร ิหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แก้ไขในส่วนของข้อ ช. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ)  ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาย้าย เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ประกอบกับเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการยื่นค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่     
22) 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เสนอขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าเป็นประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ ขึ้นเว็บไซด์ของแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 23) 

5. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2560 มีมติเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560 
เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดังนี้   

    5.1 ให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1 - 4 ใช้รายละเอียด 
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศ กศจ. ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เพ่ือใช้ในการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560  

    ทั้งนี้ ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งได้เสนอ 
ร่างรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
      5.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ด าเนินการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ความ
เป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัย  และ
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จรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษา
ปัจจุบัน  
      5.3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ด าเนินการจัดท าคะแนนของผู้ขอย้าย เป็นรายบุคคล โดยจัดล าดับ
คะแนนตามโรงเรียนที่ผู้ขอย้ายระบุในค าร้องขอย้าย ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณากลั่นกรองการย้าย และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดกาญจนบุรี อนุมัติผลการย้ายต่อไป 

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.  เห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามร่าง

ประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  

2. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  น าร่างรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปจัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 5 เขต 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ 
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.24  เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้                    
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินการส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 10 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23 มาตรา 53  มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ด าเนินการตรวจสอบค าร้อง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบ
ของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือไปด ารง
ต าแหน่งที่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน จ านวน 10 ราย  ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ–ชื่อสกุล 
สังกัดเดิม 

ร.ร.ท่ีขอย้าย 
สพป./สพม. 

ตามประกาศ หมายเหตุ 

1. น.ส.ภรีดา  นาคเรืองศร ี
ครู คศ.1  
ขั้น 19,920 บาท        
ร.ร.บ้านดงเสลา  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ร.ร.วัดเนินกระปรอก 
สพป.ระยอง เขต 1 

กศจ.ระยอง 
ลงวันท่ี 28  เมษายน
2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 8 
กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 

2. น.ส.ธีราพร  อารินทร ์
ครูผู้ช่วย 
ขั้น 16,190 บาท 
ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ร.ร.สามัคคีพัฒนา 
สพป.เชียงรายเขต 3 

กศจ.เชียงราย 
ลงวันท่ี 15 
มีนาคม 2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 51 
กลุ่มวิชาเอกคณติศาสตร ์

3. นายวีระวัฒน ์  อินยิ้ม                         
ครูผู้ช่วย   
ขั้น  17,310 บาท 
ร.ร.บ้านไร่    
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

ร.ร.อนุบาลชัยนาท 
สพป.ชัยนาท 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม 2558 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 17 
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร ์
 

4. น.ส.จิรนันท์   นาคสุขศร ี
ครูผู้ช่วย   
ขั้น 16,920  บาท 
ร.ร.บ้านหนองหว้า                     
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ร.ร.สามัคครีาษฎร์บ ารุง 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 

กศจ.ปทุมธาน ี
ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 4  
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

5. น.ส.จุฑาพร  เอมสะอาด 
ครูผู้ช่วย   
ขั้น 17,690 บาท 
ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.8 

ร.ร.สอาดเผดมิวิทยา 
สพม.11 

กศจ.ชุมพร 
ลงวันท่ี 23 กันยายน 
2559 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 2 
กลุ่มวิชาเอกคหกรรม 

6. น.ส.กฤติยาภรณ์  สมนึก 
ครูผู้ช่วย   
ขั้น 16,190 บาท 
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.8 

ร.ร.อนุบาลกุดชุมพัฒนา 
สพป.ยโสธร   เขต 2 

กศจ.ยโสธร  
ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 8 
กลุ่มเอกภาษาอังกฤษ 

7. น.ส.ศจี  สดุด ี
ครู คศ.1  
ขั้น 20,320 บาท        
ร.ร.บ้านกองม่องทะ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

ร.ร.บ้านเสือเฒ่า 
สพป.ขอนแก่น เขต 2 

กศจ.ขอนแก่น 
ลงวันท่ี 27  เมษายน
2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 33 
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 
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ที ่
ชื่อ–ชื่อสกุล 
สังกัดเดิม 

ร.ร.ท่ีขอย้าย 
สพป./สพม. 

ตามประกาศ หมายเหตุ 

8. นายวิรุติ  พรมจันทร ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   
ขั้น 17,690  บาท 
ร.ร.วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ร.ร.บ้านบ่อแดง 
สพป.ขอนแก่น เขต 2 

กศจ.ขอนแก่น 
ลงวันท่ี 27 เมษายน 
2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 34 
กลุ่มเอกคณิตศาสตร ์

9 นางสาวราตรี คันธ ี
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 
ขั้น 19,920 บาท 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ร.ร.บ้านกาลึม 
สพป.อุดรธานี เขต 4 

กศจ.อุดรธาน ี
ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 15 
กลุ่มเอกปฐมวยั 

10 นางสาวมณยีา  จิตธิวงษ ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ขั้น 17,690 บาท 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ร.ร.วัดท่าต าหนัก 
สพป.นครปฐม เขต 2 

กศจ.นครปฐม 
ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 

ย้ายตามผลการสอบ 
ล าดับที่ 5 
กลุ่มเอกปฐมวยั 

 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 10 
รายเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเห็นสมควรพิจาณาให้ส่งค าร้องขอย้ายตามผลการ
สอบแข่งขันได้ไปด ารงต าแหน่งที่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน   

1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 10 ราย ตามผลการคัดเลือก ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน 

2. ขอความเห็นชอบอนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืนที่ผู้ขอย้ายสอบแข่งขันได้  

 
 ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.25  เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู        
                 กรณีพิเศษ 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 – 4 มีความประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอ

ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ  จ านวน 9 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  ต าแหน่งครู จ านวน 
3  ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  ต าแหน่งครู จ านวน 6 รายดังนี้ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
รายที่ 1. นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19,100 บาท โรงเรียน

บ้านดินโสอ าเภอทองผาภูมิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
เจ็บป่วยร้ายแรง เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้าจริง ขณะนี้ก าลังรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจริง 
โดยขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทั้งนี้ 
ข้าราชการครูดังกล่าวได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

รายที่ 2. นายอาทรณ์  กลีบเมฆ ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19 ,920 บาท โรงเรียนบ้าน
ซองกาเรียอ าเภอสังขละบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
เจ็บป่วยร้ายแรง เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งสมอง ได้รับการฉายแสงที่สมองจริง และได้รับยาเคมีบ าบัด
ระหว่างการฉายแสง โดยขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ทั้งนี้ ข้าราชการครูดังกล่าวได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

รายที่ 3. นางสาวสุพรรณษา  อินทร์หอม ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 18 ,690 บาท 
โรงเรียนไทรโยคใหญ่อ าเภอไทรโยค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นค าร้องขอ
ย้ายกรณีถูกคุกคามต่อชีวิตโดยมีใบแจ้งความจากสถานีต ารวจภูธรไทรโยค บันทึกข้อความพร้อมลายเซ็นคณะครูที่อยู่ใน
เหตุการณ์ และผู้บังคับบัญชาให้ค ารับรอง และรายชื่อนักเรียนที่ได้ยินการข่มขู่  โดยขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ทั้งนี้ ข้าราชการครูดังกล่าวได้แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 24) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

รายที่ 1 นางสาวกัญญาณัฐ  ค าชั่ง 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ราย นางสาวกัญญาณัฐ  ค าชั่ง ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 22,000 บาท โรงเรียนบ้าน
หนองรี อ าเภอบ่อพลอย  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านห้อยฟอง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   เพ่ือดูแลคู่สมรส เนื่องจากคู่สมรส ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 3.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า ร.ต จ าลอง  ค าชั่ง คู่สมรสของนางสาวกัญญาณัฐ  ค าชั่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ตับระยะกระจาย และปัจจุบัน นางสาวกัญญาณัฐ  ค าชั่ง ไปช่วยราชการที่ โรงเรียนบ้านปรางค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็น
ควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 

รายที่ 2 นางกาญจนา  ชมภูชิต 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ราย นางกาญจนา  ชมภูชิต ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ขั้น 29,690 บาท โรงเรียนบ้านพุ
พรหม อ าเภอบ่อพลอย  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที่  
   
                     1. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 

2. โรงเรียนบ้านร่องน้ า 
3. โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ 
4. โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 
5. ใด ๆ ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 

 เพ่ือดูแลคู่สมรสที่เจ็บป่วย (เป็นโรคลมชัก ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด) และสะดวกในการเดินทาง 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 3.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า จ.ส.ท.วีระพงษ์ชมภูชิต คู่สมรสของนางกาญจนา ชมภูชิต ลาออกจาก
ราชการเนื่องจากปัญหาสุขภาพ  ป่วยเป็นโรคลมชัก ควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด และอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 8 
ต าบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตามทะเบียนบ้าน และปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุญาตให้ 
นางกาญจนา ชมภูชิต ไปช่วยราชการที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตาม
หนังสือ ที่ ศธ 04009/4738 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่องข้าราชการขอช่วยราชการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 
 

รายที่ 3 นางสาวกัญญาณัฐ  เจ๊กจันทึก 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ราย นางสาวกัญญาณัฐ  เจ๊กจันทึก ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19,510 บาท โรงเรียน
บ้านหนองหมู อ าเภอบ่อพลอย  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที ่   
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  1. โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 
2. โรงเรียนบ้านหนองดินด า 
3. โรงเรียนบ้านท่ากูบ 
4. โรงเรียนบ้านห้วย 

  5. ใดๆ ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
  เพ่ือดูแลบิดาที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ปัจจุบันเป็นบุคคลทุพพลภาพ พิการทางด้านการเคลื่ อนไหว 

และทางด้านดวงตา 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 3.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นายอ าพล  เจ๊กจันทึก  บิดาของนางสาวกัญญาณัฐ  เจ๊กจันทึก  เป็นผู้ป่วย
ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งเป็นโรคร้ายแรง ส่งผลให้ปัจจุบันเป็นบุคคลทุพพลภาพ พิการทางการเคลื่อนไหว และ 
พิการทางการมองเห็น และนางสาวกัญญาณัฐ  เจ๊กจันทึกเป็นบุตรเพียงของ       นายอ าพล  เจ๊กจันทึก ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 
 

รายที่ 4 นางวาริษา   เทาศิริ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 รายนางวาริษาเทาศิริ ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 18,690 บาท โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองปรือ  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที่ 
 

  1. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)    
  2. โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) 
  3. โรงเรียนบ้านกระเจา 
  4. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทร์ 
 5. ใด ๆ ในอ าเภอขุนหาญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4เพ่ือดูแล
มารดาที่เจ็บป่วย กระดูกสันหลังเสื่อม ปวดหลัง ปวดบั้นเอวร้าวลงขาเรื้อรัง จ าเป็นต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง และไม่มี
ผู้ดูแล ดูแลบุตร ป่วยเป็นโรคลมชัก ท าการรักษาตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 3.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นางวาริษาเทาศิริ มีมารดา คือนางเรียม จงรักษ์    ได้มีอาการ
เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อม มีอาการปวดบั้นเอวร้าวลงขาเรื้อรัง ได้ท าการรักษาต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
จนถึงปัจจุบัน โดยนางเรียม  จงรักษ์  มีบุตร 5 คนดังนี้ 

  1. นายชัยณรงค์ บรรพชาติ ที่อยู่ต าบลห้วยจันทร์อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุ บัน
ท างานอยู่ที่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

  2. นายประวัติ  ภิรมย์สาทธ์  ที่อยู่ อ าเภอเบญจลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันท างานอยู่ที่ 
กรุงเทพมหานคร 

  3. นายเสกสรร  บรรพชาติ  ที่อยู่ อ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์(บ้านภรรยา) 
  4. นางวาริษาเทาศิริ ปัจจุบัน รับราชการครูอยู่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ าเภอหนองปรือ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
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  5. นางสาวปณิฏฐา  บรรพชาติ ประกอบอาชีพค้าขายอยู่จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
 ปัจจุบันบุตร ธิดาทุกคนได้มีครอบครัวและแยกย้ายไปประกอบอาชีพยังต่างถิ่น โดยนางเรียม จงรักษ์  ได้

อยู่ในความดูแลของ นางวาริษาเทาศิริ  ผู้เป็นบุตร หากมีอาการเจ็บป่วยของมารดาจึงไม่สามารถดูแลได้ทันท่วงที เนื่องจาก
ระยะทางการเดินทาง 612 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 

 

รายที่ 5 นายณัฐวัฒน์  สิริอรุณรัตน์ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ราย นายณัฐวัฒน์  สิริอรุณรัตน์ ต าแหน่งครู รับเงินเดือน  ขั้น 17,310 บาท โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 
อ าเภอหนองปรือ  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที่  
  1. ร.ร.อนุบาลก าแพงแสน 

2. ร.ร.อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 
3. ใดๆก็ได้ใน อ.ก าแพงแสน อ.เมือง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 

  เพ่ือดูแลมารดาที่ปว่ยโรคเบาหวาน มีอาการดวงตาพล่ามัว ฝ้าฟาง ดูแลตัวเองไม่ได้ 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 3.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นางสง่า สวง  กระสินธุ์ มารดาของนายณัฐวัฒน์  สิริอรุณรัตน์เป็นโรคเบาหวาน 
ความดัน แบบมีอาการแทรกซ้อน มีอาการดวงตาพล่ามัว ฝ้าฟาง ดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 
 

รายที่ 6 นางณิชชยา  โล่ห์สวัสดิ์กุล 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ราย นางณิชชยา  โล่ห์สวัสดิ์กุล ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19,510 บาท โรงเรียนบ้าน
หนองหมู อ าเภอบ่อพลอย  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที ่
  1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

2. โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
3. โรงเรียนวัดหนองพลับ 
4. โรงเรียนใด ๆ ในกลุ่มพงตึก   
5. ใด ๆ ใน อ าเภอท่ามะกา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2เนื่องจาก

เจ็บป่วยร้ายแรง กระดูกสันหลังเสื่อม ได้ผ่าตัดกระดูกสันหลัง หลังผ่าตัดมีอาการปวดชา ไม่สามารถนั่งรถและขับรถ
เวลานาน ๆ ได้ ต้องไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

3.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นางณิชชยา  โล่ห์สวัสดิ์กุลเจ็บป่วยร้ายแรง กระดูกสันหลังเสื่อม ได้
ผ่าตัดกระดูกสันหลัง หลังผ่าตัดมีอาการปวดชา ไม่สามารถนั่งรถและขับรถเวลานาน ๆ ได้ ต้องไปรับกา รรักษาอย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปลายทางที่ระบุไว้ได้ 

4.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้เสนอการส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. โปรดพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณี

พิเศษ จ านวน 10 ราย ไปหน่วยงานปลายทางได้ 
2. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

กรณีพิเศษ ที่ผ่านการกลั่นกรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด จ านวน 9 ราย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็น
ประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต้นสังกัด  ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  ของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 9 ราย  ไปยังหน่วยงานปลายทางได้  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
1. น.ส.ศิรินภา  พินิจพรรณ          ครู โรงเรียนบ้านดินโส 
2. นายอาทรณ์  กลีบเมฆ            ครู โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 
3. น.ส.สุพรรณษา  อินทร์หอม      ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
4. น.ส.กัญญาณัฐ  ค าชั่ง            ครู โรงเรียนบ้านหนองรี  
5. นางกาญจนา  ชมภูชิต              ครู โรงเรียนบ้านพุพรหม  
6 น.ส.กัญญาณัฐ  เจ๊กจันทึก        ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู  
7 นางวาริษา   เทาศิริ                  ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  
8. นายณัฐวัฒน์  สิริอรุณรัตน์           ครู  โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย    
9.  นางณิชชยา  โล่สวัสดิ์กุล          ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู 
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5.26 เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์ทางราชการ  

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีความประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ ราย นายวรวัฒน์  เอกวารีย์ 
จ านวน 1 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  “อาศัยตามอ านาจมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติที ่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 โรง คือโรงเรียนบ้านพุรวก ต าบล
หนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี ” 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ รายนายวรวัฒน์  เอกวารีย์                
มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ราย นายวรวัฒน์  เอกวารีย์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือน  ขั้น 17,690 บาท วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนบ้านพุรวก ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหลังเขา ประสงค์ยื่นค าร้องขอ
ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนบ้านหนองขอน เนื่องจาก กรณีเลิกสถานศึกษาตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  “อาศัยตามอ านาจมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ 2542 และแก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้เลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 1 โรง คือโรงเรียนบ้านพุรวก ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี ” 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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๓.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า โรงเรียนบ้านหนองขอน มีจ านวนครู ตามบัญชีถือจ่าย (จ.18) จ านวน 
18 อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่งผู้บริหาร 1 อัตรา  ต าแหน่งครูผู้สอน 17 อัตรา (มีผู้ด ารงต าแหน่ง 15 อัตรา ต าแหน่ง
ว่าง 2 อัตรา )  ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดควรมี จ านวน 18 อัตรา จึงมีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์ โดยโรงเรียนหนองขอน
ได้ระบุความต้องการวิชาเอก คือ คอมพิวเตอร์ และ ประถมศึกษา ดังนั้นเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ    
จึงได้เสนอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ราย นายวรวัฒน์  เอกวารีย์ ไปยังโรงเรียน           
บ้านหนองขอน ต าแหน่งเลขท่ี 2417 ซึ่งมีวิชาเอกตรงตามความจ าเป็นไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าว 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ทาง
ราชการ ราย นายวรวัฒน์  เอกวารีย์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต าแหน่งครูเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ รายนายวรวัฒน์  เอกวารีย์ดังนี้  
  สังกัดเดมิ สังกัดใหม่ที่ย้าย 
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งเลขที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขที ่ โรงเรียน 
1 นายวรวัฒน์  เอกวารีย ์ 5213 บ้านพุรวก 2417 บ้านหนองขอน 

  2. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติการย้าย นายวรวัฒน์  เอกวารีย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านพุรวก  ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองขอน โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.27  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
การศึกษาเป็นการชั่วคราว 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงคข์ออนุมัติให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานการศึกษาอ่ืนเป็นการชั่วคราว ราย นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ  
จ านวน 1 ราย  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม วรรคสอง “ส าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษา
ใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศกึษา” 

2.หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2384  ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมการให้ข้าราชการช่วยราชการ” ข้อ 3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับข้าราชการครู
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ไปช่วยราชการให้พิจารณาจัดให้ไปปฏิบัติราชการยังโรงเรียนที่มีจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เท่านั้น” 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไปปฏิบัติราชการที่
หน่วยงานการศึกษาอ่ืนเป็นการชั่วคราว  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1.นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านดินโส อ.ทองผาภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว ประสงค์ขอย้ายไป
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองขอน โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง โรงเรียนบ้านเขาช้าง หรือหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ในต าบล
ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค ทั้งนี้มีบันทึกขอช่วยราชการระหว่างรอการพิจารณาย้าย ที่โรงเรียนบ้านหนองขอน โรงเรียนบ้านลุ่ม
ผึ้ง โรงเรียนบ้านเขาช้าง หรือหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ในต าบลลุ่มสุ่ม ต าบลบ้องตี้ ต าบลวังกระแจะ อ าเภอไทรโยค 
บันทึกความเห็นของแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ว่าเป็นโรคซึมเศร้าต้องได้รับการรักษาอาการต่อเนื่อง 

2.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินโส มีความเห็นอนุญาต ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน จัดเพ่ิมชั่วโมง
สอนของครู 

3.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ มีความเห็นชอบให้ นางสาวศิรินภา      
พินิจพรรณ  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค ก่อนการพิจารณาย้าย 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษา เป็นการ
ชั่วคราวราย  นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว ที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้   ตามข้อมูลอัตราก าลังครู ตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

1.  โรงเรียนบ้านดินโส - 2 (โรงเรียนเดิม) 
2.  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ – 5 (โรงเรียนที่ไปช่วยราชการ) 
 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านดินโส          

อ.ทองผาภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค 
เป็นการชั่วคราวโดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.28  เรื่อง   การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์อนุมัติรับโอนพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ราย  
นางสาวสุนิสา  มุขโต จ านวน  1 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ปฏิบัติการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560   

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่3 เมษายน 2560เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน จ านวน  1 ราย
คือ นางสาวสุนิสา  มุขโต พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาบัญชี ล าดับที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มารายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียนและเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้าราชการดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มีหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดย  ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึง 6 กรกฎาคม 
2562   

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ซักซ้อมแนวปฏิบัติการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.6/ว 8   ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560) 

“ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง  ในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
ในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยังไม่หมดอายุ 

ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 
และสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 25 สาขาวิชา โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนหรือไม่หลังวัน
รายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และใบอนุญาตประกอบ
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วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ในวันบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยังไม่หมดอายุ” 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับ
คัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ0206.2/ว 13 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557)  

ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 
3.2 มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่  ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
3.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่เคย

กระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.6 ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดลี้มละลาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอนแล้วปรากฏ
ว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน  

4.องค์การบริหารส่วนต าบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้ส่งค าร้องขอโอนของนางสาวสุนิสา  มุขโต พนักงาน
ส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี ต าแหน่งเลขที่     
50-3-04-4203-001 รับเงินเดือนระดับช านาญงานขั้น 25,660 บาท และไม่ขัดข้องและยินยอมให้พนักงานส่วน
ต าบล รายดังกล่าวโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โร งเรียน
อนุบาล    สังขละบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากท่อ ได้รับรองว่าข้าราชการดังกล่าว ไม่มีหนี้ผูกพันกับทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากท่อ และไม่เคยต้องคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัย ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

6. มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.ราชบุรี) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้โอน นางสาวสุนิสา  มุขโต พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
ระดับช านาญงาน วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต วิชาเอก การบัญชี ต าแหน่งเลขที่ 50-3-04-4203-001 รับเงินเดือน
ระดับช านาญงาน ขั้น 25,660บาท มาด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ 3997 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ราย นางสาวสุนิสา  มุขโต  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาอนุมัตริับโอนนางสาวสุนิสา  มุขโต พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลปากท่อ มาบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติรับโอน นางสาวสุนิสา  มุขโต  พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขัน

ได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.29   เรื่อง  เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) กรณีรับโอนหรือย้าย
จากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร 

 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขออนุมัติเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ราย นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง และราย นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง จ านวน 
2 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่
มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติกร พ.ศ. 2553 ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.   ตามที่ กศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38ค(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จึงแต่งตั้งกรรมการฯ 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ที่ 270/2560 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
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แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
ประกอบด้วย 

1) นายวุฒิภัทร จูมโสดา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธานกรรมการ 
                             รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

2) นายอุดม เหลืองสด      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.กาญจนบุรี            กรรมการ 
3) นายวีระกิจ เม่งอ าพัน    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ/เลขานุการ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้ประชุมพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2560 ตามที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ที่ 270/2560 
ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2560 ได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง 
นิติกร ของ นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง และนางสาวพรพันธ์ สุทธาคง  มีมติว่าผู้เสนอขอรับเงินเพิ่มฯ มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา
ในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการขอเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีรับโอนหรือย้ายจาก
ข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  ราย นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง 
และ ราย นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง   ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัต ิ ให้นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง และนางสาวพรพันธ์ สุทธาคง   ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560เป็นต้นไป และน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีต่อไป 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้  นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง และนางสาวพรพันธ์ สุทธาคง ผู้เสนอรับ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร ได้รับเงิน นับแต่วันโอนย้าย โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม ่หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.30 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ 
(พ.ค.ก.) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ราย นางปัทมา  รุ่งสว่าง  และ นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์  จ านวน 2 ราย 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  1. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556  
  2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงิน พ.ค.ก. 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีข้าราชการครูยื่นค าขอรับเงินเพ่ิม

ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 
จ านวน 2 ราย คือ 
  1.1 นางปัทมา  รุ่งสว่าง                 ครู  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
  1.2 นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์   ครู  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
  2. ข้าราชการทั้ง 2 รายข้างต้น เป็นผู้เคยรับเงินตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 (พ.ค.ก.) และสอน
ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ของผู้ขอรับ พ.ค.ก.ข้าราชการ ทั้ง 2 ราย ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ 
พ.ศ.2556 ข้อ 6 (1) “เป็นครูประจ าชั้นที่แยกสอนคนพิการเป็นห้องเรียนพิเศษโดยเฉพาะ โดยต้องมีเวลาท าการสอน 
ในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่าหกคน” รายละเอียดดังนี้ 
      3.1 นางปัทมา  รุ่งสว่าง  ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม   

3.1.1 ยื่นค าขอรับ พ.ค.ก. (แบบ 2/2) ภายในเวลาที่ก าหนด ยื่นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3.1.2 ก าหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียนประจ าปีการศึกษา2560 

- ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน วันที่  16  พฤษภาคม 2560 
  ปิดเรียน  วันที่  10  ตุลาคม 2560 
- ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน วันที่  1  พฤศจิกายน 2560 
  ปิดเรียน  วันที่  31  มีนาคม 2560 

3.1.3 ได้รับมอบหมายให้สอนประจ าชั้นห้องเรียนเด็กพิเศษ 1 นักเรียนจ านวน 15 คน 3.1.4 
มีแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และหลักฐานแสดงความพิการ จ านวน 6 ราย   
3.1.5 มีชัว่โมงท าการสอน จ านวน 26 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ 
3.1.6 ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 
3.1.7 รายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของคนพิการ ในปีการศึกษา 2560 

3.2 น.ส.อุทัยวรรณ  พรมจันทร์  ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
3.2.1 ยื่นค าขอรับ พ.ค.ก. (แบบ 2/2)  ยื่นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3.2.2 ก าหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียนประจ าปีการศึกษา2559  

- ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน วันที่  16  พฤษภาคม 2560 
  ปิดเรียน  วันที่  10  ตุลาคม 2560 
- ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน วันที่  1  พฤศจิกายน 2560 
  ปิดเรียน  วันที่  31  มีนาคม 2560 

3.2.3 ได้รับมอบหมายให้สอนประจ าชั้นห้องเรียนเด็กพิเศษ 2 นักเรียนจ านวน 14 คน  
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3.2.4 มีแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และหลักฐานแสดงความพิการ จ านวน 6 ราย  
3.2.5 มีชัว่โมงท าการสอน จ านวน 26 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ 
3.2.6 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
3.2.7 รายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของคนพิการ ในปีการศึกษา 2559 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบและรับรอง 

เอกสารหลักฐานตามแบบที่ ก.ค.ศ. 
6. พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการผู้ขอรับ พ.ค.ก. ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด เพื่อเสนอขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ได้รับเงิน พ.ค.ก. เดือนละ 2,500 บาท ตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม2560(วันที่เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา) ราย นางปัทมา  รุ่งสว่าง และน.ส.อุทัยวรรณ  พรมจันทร์   

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)จ านวน 2  ราย 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดพิ้จารณาคุณสมบัติของข้าราชการผู้ขอรับ พ.ค.ก. ว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติให้นางปัทมา  รุ่งสว่าง  ได้รับเงิน พ.ค.ก. เดือนละ 
2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม2560 (วันที่เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา)  และนางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์  
ได้รับเงิน พ.ค.ก. เดือนละ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม 2560 (วันที่เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา) ต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ นางปัทมา  รุ่งสว่าง  และนางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์  ได้รับเงิน

เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)  โดย
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.31 เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ราย 

นางสาวบุษราภรณ์   เจริญเกียรติ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม๒๕๕๙เรื่องการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคข้อ 4 ความว่า “ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามค าสั่ง
นี้” 

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ความว่า “ให้
ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ค าขออนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดตามความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” และ ข้อ 3 ความว่า 
“ให้ส านักงานเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจัด
การศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาตาม
ข้อ 2” 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ อนุญาตให้นางสาวบุษราภรณ์   เจริญ
เกียรติ  บ้านเลขที่  ๒๖๔/๔๔ หมู่ที่ ๔  ต าบลท่าขนุน  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้บุตรที่อยู่ในปกครอง  จ านวน  ๒  คน  คือ  เด็กชายสิรภพ  สิริสี  ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
และเด็กชายศิลา  สิริสี  ผู้เรียนในรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ได้ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่  
๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  แล้ว  โดยผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์วิธีการวัดผล
และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นั้น 

2.  นางสาวบุษราภรณ์  เจริญเกียรติ  แจ้งความประสงค์จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวต่อเนื่องใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้แก่เด็กชายศิลา  สิริสี  โดยจะจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  เป็นต้นไป  ทั้งนี้ได้
ประสานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  เพ่ือขอค าแนะน าและ
ปรึกษาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พร้อมนี้ได้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา
พร้อมแผนการจัดการศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  ได้ให้
ค าปรึกษา  แนะน า  เมื่อวันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต  ๓  ได้ตรวจแบบค าขออนุญาตจัดการศึกษาแล้ว  และได้แต่งตั้งค าสั่งที่  ๒๑๕/๒๕๖๐  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่วมจัดท าแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครอบครัว  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบด้วย  รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ   ศึกษานิเทศก์  และนักวิชาการศึกษา  มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน า  แก่ครอบครัวผู้จัดการศึกษา  ส่งเสริมคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
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รวมทั้งร่วมกับครอบครัวจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อ ๒ (๗) ว่าด้วยสิทธิ               
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๔๗ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
๓  ได้ตรวจสอบแผนการจัดการศึกษาแล้ว  ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์ 

อาศัยอ านาจตามหน้าที่ ข้อ ๔ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความม่ันคงแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๑  
มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้โอนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 

ดังนั้น  กศจ. จึงมีอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘  วรรคหนึ่ง  แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนาสถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้
ข้างต้น  ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขออนุมัติผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของ นางสาวบุษราภรณ์  เจริญเกียรติ  ส าหรับจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน    คือ 
เด็กชายศิลา  สิรีสี   ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  โดยมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ทราบเป็นระยะๆ  

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผู้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยครอบครัว ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย

สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของ  นางสาวบุษราภรณ์  เจริญเกียรติ ในการจัดการศึกษา
ให้แก่บุตรของตน (เด็กชายศิลา  สิรีสี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป หรือไม่ หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.32  เรื่อง   ขอขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย และโรงเรียนบ้านห้วย
เสือ  จ านวน 2 โรงเรียน  
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
-  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๐/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓  แจ้งว่ามีโรงเรียนในสังกัดจ านวน  ๒   
แห่ง  มีความประสงค์ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

       1.๑  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย  ต าบลชะแล  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี เปิดท าการสอน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล  จ านวน  ๑๒๕  คน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน  ๔๒๐  คน  รวม  ๕๔๕  คน  (ข้อมูล  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐)  มีความประสงค์ขอขยายชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่พิเศษ  ห่างไกล  และทุรกันดาร 

       1.2   โรงเรียนบ้านห้วยเสือ  ต าบลชะแล  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  เปิดท าการสอน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล  จ านวน  ๑๐๔  คน  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  ๒๗๕  คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๘๓  คน  รวม  ๔๖๒  คน  (ข้อมูล  ๑๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๐)  มีความประสงค์ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจาก เป็นพื้นที่พิเศษ  ห่างไกล  
และทุรกันดาร 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาทั้ง ๒ แห่ง  เรียบร้อยแล้ว  มีความพร้อมเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                  
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัตกิารขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  ๒  โรงเรียน  ดังนี้ 
๑. โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย   ส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓                                          

ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  ขอขยายชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา อนุมัติการขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.33 เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงค์ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีอัตราว่างจ านวน 6 อัตรา และกรณีตามค าร้องขอย้าย จ านวน 1 อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 13 โรงเรียน สรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 

ท่ี โรงเรียน 

นร.ท้ังหมด ตาม จ.18 เกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวนครู 
–ขาด/เกิน 

หมาย
เหตุ นร. ห้อง บร. ครู รวม บร. ครู รวม บร. ครู รวม 

1. บ้านวังโพธิ์ 344 13 2 16 18 1 16 17 1 0 1  

2. บ้านดงโคร่ง 99 8 1 6 7 1 5 6 0 1 1  

3. บ้านทุ่งเสือโทน 271 12 1 18 19 1 17 18 0 1 1  

4. สามัคคีธรรมานุสรณ์ 90 8 1 6 7 1 5 6 0 1 1  

5. บ้านหินดาด (ไทร) 55 8 1 4 5 1 3 4 0 1 1  

6. บ้านท่าตาเสือ 27 8 1 3 4 1 2 3 0 1 1  

7. บ้านพุปลู 9 5 1 2 3 1 1 2 0 1 1  

8. ไทรโยคใหญ่ 581 17 2 29 31 2 28 30 0 1 1  

9. อนุบาลทองผาภูมิ 576 17 2 26 28 2 24 26 0 2 2  

10. พุทธวิมุติวิทยา 288 11 1 18 19 1 16 17 0 2 2  

11. บ้านหนองเจริญ 115 8 1 9 10 1 6 7 0 3 3  

12. วัดวังก์วิเวการาม 1108 32 3 53 56 4 49 53 -1 4 3  

13. บ้านกองม่องทะ 498 14 2 25 27 2 22 24 0 3 3  

 



91 
 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 6 ต าแหน่ง สรุปเป็นข้อมูล
ตาราง ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขท่ี เงินเดือน ความ 

-ขาด/เกิน 
หมายเหต ุ

ต าแหน่ง อันดับ ขั้น 
1 วัดวังก์วิเวการาม ครูผู้ช่วย 20997 คศ.3 46,040 3  
2 บ้านหนองเจริญ คร ู 2557 คศ.3 33,140 3  
3 อนุบาลทองผาภูม ิ คร ู 935 คศ.4 61,110 2  
4 อนุบาลทองผาภูม ิ คร ู 922 คศ.3 51,170 2  
5 บ้านทุ่งเสือโทน คร ู 6780 คศ.3 43,800 1  
6 สามัคคีธรรมานุสรณ ์ คร ู 2941 คศ.1 22,890 1  

 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง

เกินเกณฑ์ เขียนค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 2 ราย 
สรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ ต า 
แหน่ง 

เลขท่ี 
ต าแหน่ง 

โรงเรียนเดิม ความ 
-ขาด/เกิน 

โรงเรียนใหม ่ ความ 
-ขาด/เกิน 

 
1 นายอภิชาติ สวสัดิ์ธรรม คร ู 4272 วัดวังก์วิเวการาม 3 บ้านท่าดินแดง -6 

4. ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนจากสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงาน
การสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 

5. เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเกลี่ยอัตราใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

6. มติคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปก าหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยด าเนินการประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 
ปรากฏผล ดังนี้ 

 6.1 ให้เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนกรณีต าแหน่ง
ว่าง จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ เลขท่ี 
ต าแหน่ง 

โรงเรียนเดิม เงินเดือน 
โรงเรียน 

ที่ก าหนดใหม ่

ขาด 
เกณฑ ์

หมาย 
เหต ุ

ต าแหน่ง อันดับ ขั้น 
1 ครูผู้ช่วย 20997 วัดวังก์วิเวการาม คศ.3 46,040 บ้านถ้ าดาวดึงส ์ -1  
2 คร ู 2557 บ้านหนองเจริญ คศ.3 33,140 วัดหินดาด -2  
3 คร ู 935 อนุบาลทองผาภูม ิ คศ.4 61,110 บ้านบ้องตี้ -5  
4 คร ู 922 อนุบาลทองผาภูม ิ คศ.3 51,170 วัดใหม่ดงสัก -3  
5 คร ู 6780 บ้านทุ่งเสือโทน คศ.3 43,800 บ้านท่าดินแดง -6  
6 คร ู 2941 สามัคคีธรรมานุสรณ ์ คศ.1 22,890 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ

ไทยอุทิศ 
-5  
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6.2 ให้เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน กรณีตาม
ค าร้องขอย้าย จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที่ 
โรงเรียนเดิม โรงเรียนที่ก าหนดใหม่ 

หมายเหตุ โรงเรียน ต า 
แหน่ง 

เลขที่
ต าแหน่ง 

โรงเรียน ต า 
แหน่ง 

เลขที่
ต าแหน่ง 

1 วัดวังก์วิเวการาม 
(นายอภิชาติ สวสัดิ์ธรรม) 

ครู 4272 บ้านท่าดินแดง 
(นายอภิชาติ สวัสดิ์ธรรม) 
 

ครู 4272 ย้ายโดยการ
ตัดโอน
ต าแหน่งและ
อัตรา
เงินเดือน 

 

7. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัติการเกลี่ยอัตราก าลังที่ว่างในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  โดยการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กรณี
อัตราว่าง จ านวน 6 อัตรา และกรณีตามค าร้องขอย้าย จ านวน 1 ต าแหน่ง ไปก าหนด เป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษา
แห่งใหม่ท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา จะอนุมัติให้เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณีอัตราว่างจ านวน 6 ต าแหน่ง และกรณีตามค าร้องขอ
ย้าย จ านวน 2 ต าแหน่งหรือไม่ หรือจะพิจารณา เป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.34  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณทีี่ได้รับ   
                 คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ให้พิจารณากลั่นกรองการปรับอัตราเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.  นางสาวพิมพ์พร  มาศศิริ  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดาฯ    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
2.  นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล  อ าเภอหนองปรือ 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 44 มาตรา 53  และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น   

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้ รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3  เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภ าค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. การปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น หรือ
สูงขึ้น ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  สามารถด าเนินการได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2559  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

1.1 เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ไม่ก่อนวันที่

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.3 คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ท าการสอนหรือเคยท าการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  

1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการไปศึกษา โดยไม่ใช้เวลา
ราชการตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้บังคับ
ใช้  ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที ่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้น ตามคุณวุฒิที ่ ก.ค.ศ.รับรอง  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งใน กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 
2544 ต่อไปได้ และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
- ข้าราชการครูผู้นั้น ต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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- ข้าราชการครูผู้นั้น ยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นภายใน 60 วัน 
นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาให้หนังสือรับรองแสดงว่าส าเร็จการศึกษา 

 1.5 การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 
หรือสูงขึ้น  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งแล้ว  จึงให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นได้ 

2. รายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ยื่นค าขอ 
2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตามระเบียบ

ของทางราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  บังคับใช้  จึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้
ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามหนังสือ หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

รายที่  1  นางสาวพิมพ์พร  มาศศิริ  ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2558 ในต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) คุณวุฒิ ศึกษาศาสตร
บัณฑิต (ศษ.บ.)  สาขาวิชา นาฎศิลป์ไทย  ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรองคือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และส าเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2560 

รายที่  2   นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในต าแหน่ง             
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล  คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์   ขอให้ได้รับเงินเดือน
ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   ตามคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรองคือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยทองสุข โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558  และส าเร็จ
การศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลา
ราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559  โดย  

        รายที่  1  นางสาวพิมพ์พร  มาศศิริ  ได้ยื ่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิใน
ทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2560  ซึ่งเกินจาก 60 วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2560) ตามหลักเกณฑ์ก าหนดว่า “หากยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น เกินกว่า 60 
วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ผู ้นั ้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ในวันที่ยื่นค าขอ ”ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 

         รายที่  2  นางสาวสุนิสา  ขุนพรหมได้ยื ่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิใน
ทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง   เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2560 ซึ ่งไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันที ่ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึง เห็นชอบให้ 
นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นในวันที่ส าเร็จการศึกษาได้  คือ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2560 
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              3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เ พิ ่มขึ ้นหร ือส ูงขึ ้นตามคุณวุฒิที ่ ก .ค .ศ.  ร ับรอง  ต่อที ่ประช ุมคณะกรรมการศึกษาธ ิการจังหวัดกาญจนบุร ี             
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้ง 2 ราย  มีคุณสมบัติครบถ้วน  จึงเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้น ทั้ง 2 ราย ดังนี้ 

1. อนุมัติให้นางสาวพิมพ์พร มาศศิริ ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เงินเดือน 17,070 บาท ให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ก.ค.ศ. รับรองได้  เป็นเงิน 17,910 บาท  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
16 สิงหาคม 2560  

2. ขออนุมัตใิห้ นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เงินเดือน 16,190 บาท ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ เป็นเงิน 17,690 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภคม 2560 

3. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 

2 ราย ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.35  เรื่อง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  กรณีเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2 ราย  คือ ราย นางเตือนจิต  มาลยพันธุ์ และราย  น.ส.ศุทธินี  ระภาเพศ 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



96 
 

3.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. 

4 . ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามมติ(อ.ก.ค.ศ.) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ข้อ 1.1 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
ฯ สายงานการสอน จาก สถานศึกษาท่ี ยุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงาน
การสอนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีเงื่อนไข (3) กรณีรวมสถานศึกษาให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ไป
ก าหนดในสถานศึกษาที่ถูกรวมก่อน เป็นล าดับแรก และ (4)เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ แล้ว สถานศึกษาที่
รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอน  ไม่เกินเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ประกาศให้โรงเรียนบ้านช่องกระทิงไป
เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์” และต่อมาได้ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านช่องกระทิง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

3. ข้อมูลอัตราก าลังครูของโรงเรียนบ้านช่องกระทิง ที่ต้องด าเนินการภายหลังการเลิกสถานศึกษามี ดังนี้ 
3.1 ต าแหน่งข้าราชการครู จ านวน 2 ราย ได้แก่  

1) นางเตือนจิต  มาลยพันธุ์ ครูช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 543 รับเงินเดือนอันดับ 3(2)     
ขั้น 47,660 บาท  

2) น.ส.ศุทธินี  ระภาเพศ ครูช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 538 รับเงินเดือนอันดับคศ.2          
ขั้น 25,980 บาท  

3.2 ข้อมูลอัตราก าลังครูของโรงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์”มีอัตราก าลังขาด
เกณฑ์ -1 และมีอัตราก าลังสายงานการสอน พอดีเกณฑ์ (มีอัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา)รายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ โรงเรียน 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.1  ความ

ขาด/เกิน 
หมายเหตุ 

ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 
1 บ้านช่องกระทิง - - - - 2 2 -  
2 บ้านช่องสะเดาฯ 2 19 21 1 19 20 -1 มีอัตราว่างครู 1 อัตรา 

           3.3 ข้าราชการครูทั้ง 2 ราย ได้ยื่นค าร้องแสดงความประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้      

1) นางเตือนจิต  มาลยพันธุ์ ประสงค์ขอย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์”ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มาเรียนรวม  

2) น.ส.ศุทธินี  ระภาเพศ ประสงค์ขอย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก“เพ็ญชาติอุปถัมภ์”  

4. เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 พิจารณาเกลี่ยอัตราข้าราชการครู    โรงเรียนบ้านช่องกระทิงโดยการตัดโอนต าแหน่งและ
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อัตราเงินเดือนตามตัวไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่   และมติคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา อนุมัติ
พิจารณาเกลี่ยอัตรา ดังนี้ 
  1) นางเตือนจิต  มาลยพันธุ์ ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่ งที่
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์”  
  2) น.ส.ศุทธินี  ระภาเพศ ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปไปด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก“เพ็ญชาติอุปถัมภ์”   
  3) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์” ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งเลขที่ 1615 อัตราเงินเดือนครูผู้ช่วย ขั้น 16,920บาท ไปก าหนดที่โรงเรียนบ้านห้วยต
ลุงเนื่องจากเมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูมาก าหนดแล้ว ท าให้อัตราก าลังสายงานการสอนเกิน
เกณฑ์ 1  
 

ที ่ โรงเรียน 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.1  ความ

ขาด/เกิน 
หมายเหตุ 

ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 
1 บ้านช่องกระทิง - - - - 2 2 -  
2 บ้านช่องสะเดาฯ 2 19 21 1 19 20 -1 มีอัตราว่างครู 1 อัตรา 
3 บ้านห้วยตลุง 1 9 10 1 5 6 -3  
4 บ้านทุ่งนานางหรอกฯ 1 10 11 1 9 10 -1  

 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา กรณีเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

   1. ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านช่อง
กระทิง ทั้ง 2 ราย ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 

 1.1  นางเตือนจิต  มาลยพันธุ์ ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว ไปก าหนดที่
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์”  

      1.2  น.ส.ศุทธินี  ระภาเพศ ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว ไปก าหนดที่
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก“เพ็ญชาติอุปถัมภ์”   

ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (16 พฤษภาคม 2560) เป็นต้นไป 
2. ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ต าแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์” ต าแหน่งเลขที่ 1615 อัตราเงินเดือนครูผู้ช่วย ขั้น 
16,920 บาท ไปก าหนดที่โรงเรียนบ้านห้วยตลุง จ านวน 1 ต าแหน่ง 

3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เป็นไปตาม
ระเบียบถูกต้อง ครบถ้วน 

4. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัตกิารเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัด

โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านช่องกระทิง ไป
ก าหนดในสถานศึกษาที่ถูกรวมก่อนเป็นล าดับ และไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการครูทั้ง 2 ราย  หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
 

มติที่ประชุม   
อนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 ราย  ดังนี้ 
1. นางเตือนจิต  มาลยพันธุ์   ไปปฏิบัติราชการทีโ่รงเรียนบ้านช่องสะเดา“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์ 
2. น.ส.ศุทธินี  ระภาเพศ      ไปปฏิบัติราชการทีบ่้านทุ่งนานางหรอก“เพ็ญชาติอุปถัมภ์”   

และเกลี่ยอัตราว่าง เลขที่ 1615 ตามที่เสนออัตราเงินเดือนครูผู้ช่วย ขั้น 16 ,920 บาท ไปก าหนดที่โรงเรียน            
บ้านห้วยตลุง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 

5.36  เรื่อง   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 

(2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0258/506 ลงวันที่  15 สงิหาคม 2560  
เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 ปี (2562 – 2566) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด Roadmap การจัดท าแผนพัฒนการศึกษาของจังหวัด โดยก าหนดให้

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาการจังหวัด 4 ปี (2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน เพ่ือก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

3. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัด และบริบทของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ 
หน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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๓.๑ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประกอบด้วย  
5  ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด (หน้า 1 – 43) 
ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด (หน้า 45 – 67) 
ส่วนที่ 3 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา   (หน้า  69 – 81) 
ส่วนที่ 4 โครงการและงบประมาณ    จ าแนกเป็น 2 แผนงาน  ดังนี้ 

                    1)  แผนงานพ้ืนฐาน (โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน)  
มีโครงการ/กิจกรม /งบประมาณ   จ าแนกตามยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์  83  โครงการ  (หน้า  84 – 170) 

                   2)  แผนงานบูรณาการ (โครงการตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์)    
มีโครงการ/กิจกรม /งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์ 30 โครงการ  (หน้า  172 – 193)                          
         ส่วนที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ   (หน้า 195 – 196) 
                  ภาคผนวก ก. – ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา (ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ) หน้า 198-214 
                  ภาคผนวก ข. – คณะท างานฯ  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  25) 

๓.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับจัดท าค าขอ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ประกอบด้วย 5  ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  -  ส่วนที่ 3   เนื้อหาสาระเช่นเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 ปี  
(พ.ศ.2562 -2565)  

ส่วนที่ 4 โครงการและงบประมาณ    จ าแนกเป็น 2 แผนงาน  ดังนี้ 
          4.1 แผนงานพ้ืนฐาน (โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน)  

มีโครงการ/กิจกรม /งบประมาณ   จ าแนกตามยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์  83 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น   
417.5529 บาท   

         4.2 แผนงานบูรณาการ (โครงการตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์)    
มีโครงการ/กิจกรม /งบประมาณ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์  30 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
115.8559 บาท   

                           ตารางสรุปโครงการ/งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

แผนงาน
พื้นฐาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงาน 
บูรณาการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง สงบสุขของสังคมและ
พ้ืนที่ชายแดน 

12 10 11.6051 2 8..3660 

2.ผลิต พัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

25 20 35.1288 5 27.8606 

3.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

44 31 178.2399 13 36.9556 
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ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

แผนงาน
พื้นฐาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงาน 
บูรณาการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เชื่อมโยง  “Thailand 4.0” 

7 5 5.0200 2 1.8248 

5. พัฒนาประสิทธิภาพ          
การบริหารจัดการตาม                     
หลักธรรมาภิบาล 

15 15 184.2172 - - 

6. การจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

10 2 3.3420 8 40.8489 

รวมทั้งสิ้น 113 83 417.5529 30 115.855
9 

                       
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจังหวัด 4 ปี (2562 – 2566) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท่ี  25) 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจังหวัด 4 ปี (2562 – 2566) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.37  เรื่อง   การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 “ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารับวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้น
งบบุคลากร เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้
บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากรตั้ง
ใหม่ รายการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาท
ตามล าดับ 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการโอนและหรือ
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนี่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น” 

2.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 “ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่าย
จากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้เป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้าง
ช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับแรกก่อน ตามล าดับ  

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหายานพาหนะเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์
ยานพาหนะเดิม” 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการโอนและหรือ
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนี่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น” 

3.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1449/2555 เรื่อง มอบอ านาจการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 

4.  ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10 /2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สั่ง ณ 
วันที่ 21 มีนาคม 2560 

   
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจ างวด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔    เพ่ือการบริหารงานและด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใน
ส านักงาน  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔   ได้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณจากรายการ
งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ปกติแล้ว และมีงบประมาณที่เหลืออยู่แต่มีความจ าเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชกา ร และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ทีวี แอล อี ดี เพ่ือใช้ในระบบการประชุม VDO Conferrence กับทางหน่วยงานต้น
สังกัด  
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2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการงบประมาณ
ดังกล่าว เป็นงบประมาณที่ได้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตซึ่งได้ใช้จ่ายงบประมาณจากงบบริหาร
ส านักงานเขตปกติแล้ว ประกอบกับไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ จึงขอความเห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ดังนี้ 

แบบสรุปแสดงการขอโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนราชการ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4 รหัสหน่วยงาน 20004 
รายการท่ีได้รับงบประมาณ รายการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

เหตุผลความจ าเป็นในการ
ขอโอนเปล่ียนแปลง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน 

งบด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ข้ า ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 

2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน 

งบด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายใน
การจัดท า VTR 

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

3. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

งบด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา 

ประสิทธิภาพด้านการวางแผนและ
บริหารงบประมาณ 

4. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน 

งบด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้าร่วมประชุม (สพฐ.
สัญจร) 

42,840 

 

 

 

100,000 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

36,000 

1. แผนงาน : พื้นฐานด้าน
การพัฒนา 

และเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ 

ง บล ง ทุ น  ร า ย ก า ร ค่ า
ครุภัณฑ์ 

          ต่อหน่วยต่ ากว่า 
1 ล้านบาท 

208,840 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ดังน้ี 

1. ระบบกล้องวงจรปิด 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ชุด 
งบประมาณ 158,840 
บาท 

2. TV LED ขนาด 32 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 13,000 
บาท 

3. TV LED ขนาด 60 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 37,000 
บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 208,840 รวมทั้งสิ้น 208,840  
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ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และผลผลิตที่ก าหนดไว้และมีเงินประจ างวด
เหลือพอที่จะโอนได้ 

3.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติเป็นหลักการในการขอใช้เงินเหลือจ่าย เพ่ือน าไปส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  โดยให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายตามความจ าเป็น  ตามความต้องการ และตามความจ าเป็นตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  เสนอขอความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จากงบด าเนินงาน เป็น
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 208,840 บาท ดังนี้ 
                     1.1 ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด  

1.1.1 ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ชุด (กล้องแบบภายในอาคาร  14 ตัว และ
กล้องภายนอกอาคาร 14 ตัว) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ เป็นเงิน 158,840 บาท (เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด)  
                     1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
                           1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 
32 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท(ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด  จอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิด) 
                           1.2.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล ขนาด 
60 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท (ทดแทนของเดิม ใช้งาน VDO Conference) 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา จะอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔  โดยผ่านการการกลั่นกรองของ อกศจ.
กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.38  เรื่อง   ขอขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 ราย นายโยธิน ห้าวหาญ กรณี กระท าความผิดร่วมกันทุจริต
เงินงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 ราย นายโยธิน ห้าวหาญ กรณี กระท าความผิดร่วมกันทุจริ ตเงินงบประมาณ   โรงเรียน            
บ้านท่าดินแดง   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
   ข้อ 20 วรรค 2 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถด าเนินการใหแล้วเสร็จภายใน

ก าหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ท าใหการสอบสวนไมแล
วเสร็จต่อผู้สั ่งแต งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช นนี้ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาด าเนินการไดตามความจ าเปน   ครั้งละไมเกินหกสิบวัน 

   วรรค 3 การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองรอยสี่
สิบวันใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือรายงานให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแตกรณี เพ่ือมีมติใหเรงรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ก าหนดตามเหตุผลและความจ าเป็น 

   ข้อ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ส าหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจาก  วันแรกแหง  
เวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดท้ายแหงระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่ม
ระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดท าการใหม
เป็นวันสุดท้ายแหงระยะเวลา 

2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
4. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   ได้มีค าสั่งที่ 214/2559  ลงวันที่   1 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ราย นายโยธิน ห้าวหาญ    เมื่อครั้งด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง กรณีกระท าความผิดร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550  

2.   คณะกรรมการฯ ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนดในแต่ละขั้นตอน จึงขอขยายเวลาการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  โดยเสนอศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ กศจ. กาญจนบุรี พิจารณา 

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 จ านวน 60 วัน 
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จ านวน 60 วัน 
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 60 วัน 
ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จ านวน 60 วัน 
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3.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา พบว่าการสอบสวนเพ่ือลงโทษทางวินัย ต้องอาศัยหลักฐานการ
พิสูจน์ลายมือชื่อปลอมประกอบการพิจารณาลงโทษทางวินัยซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการของสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอสังขละบุรี จึงไม่สามารถด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ขอขยายเวลา (ครั้ง
ที่ 4) สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จึงต้องขอขยายระยะเวลาการสอบสวนครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จ านวน 60 วัน  

4.   ตามกฎ ก.ค.ศ. การขอขยายก าหนดเวลาการสอบสวนได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกิน  60 วัน กรณี
คณะกรรมการด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ให้ประธานกรรมการฯ รายงานเหตุให้     ผู้สั่งแต่งตั้ง เพ่ือรายงาน
ให้ อ.ก.ค.ศ. มีมติให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ แต่ปัจจุบันได้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.   ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ข้อ 5  โดยโอนอ านาจหน้าที่ให้ กศจ. และตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่   3 เมษายน 2560 การขอขยายระยะเวลาการสอบสวนของคณะกรรการ
ฯ เป็นอ านาจของศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุญาตขยายเวลาการสอบสวน ดังนั้น การขอขยายเวลา ในครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จ านวน 60 วัน จึงเสนอให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการสอบสวนตามค าขอฯ และเสนอรายงานให้ กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ  

5.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้ขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ราย      
นายโยธิน ห้าวหาญ กรณี กระท าความผิดร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป    
 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
อนุมัติให้ขยายเวลา และก าหนดระยะเวลาเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 

2560 ตามค าขอฯและให้คณะกรรมการฯ เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการสอบสวน ราย นายโยธิน ห้าวหาญ หรือไม่ หรือจะ

พิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัตใิห้ขยายเวลา ตามค าขอฯและให้คณะกรรมการฯ เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

5.39  เรื่อง การปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี บ.45/2560     
กรณีนาย พนมรักษ์ หรือสุชาติ อาจปักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาถอนค าสั่งค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2       
ที่ 93/2557   สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557  ราย นาย พนมรักษ์ หรือสุชาติ อาจปักษา 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
23 (3) ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.ข้อ 8 ของ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
ก าหนดให้ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  นายสุชาติ อาจปักษา ผู้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า ที่  บ.102/2557  เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2557  โดยยื่นฟ้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ผู้ถูกฟ้องคดี 
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ในส่วนของกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  และเห็นว่าไม่ได้มีการปฏิบัติหรือด าเนินการให้
เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2550 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จึงขอให้เพิกถอนค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2557) และสั่งให้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 

2.  ศาลปกครองกลาง ได้มีค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า ที่  บ.102/2557   หมายเลข
แดงที่ บ.45/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบก่อนออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผลการประเมินดีเด่นในที่เปิดเผย ท าให้ผู้
ฟ้องคดี ไม่มีโอกาสให้ผู้รับการประเมินได้ชี้แจง ให้ความเห็นหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับผลการประเมิน อันเป็นการไม่
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๔๐  เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ๐๒๐
6.5/482  ลงวันที่31มีนาคม ๒๕51) และศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินได้
ชี้แจง  ให้ความเห็นหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับผลการประเมินก่อนออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อันเป็นขั้นตอนที่เป็ น
สาระส าคัญจึงเป็นการออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอน ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ 93/2557   สั่ง  ณ  วันที่ 3  เมษายน พ.ศ. 2557  เรื่อง ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ  รายของนาย พนมรักษ์ หรือสุชาติ  อาจปักษา 
เฉพาะรายของผู้ฟ้องคดีโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้
เป็นไปตามค าพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องจะต้องด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)  เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบต่อไป  

3.  ต่อมา เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้แจ้ง ค าสั่งศาลปกครองกลาง  ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.45/2560 โดยศาลปกครองกลาง แจ้งว่าในคดีหมายเลขแดงที่  บ.45/2560 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในส่วนของค าบังคับตามพิพากษาจากเดิม ซึ่งในค าพิพากษาได้ระบุว่า”
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เฉพาะในส่วนของฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่อไป” แก้ไขเป็น”เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่อไป” 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอรายงานต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือมีมติเพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ที่ 93/2557  สั่ง 
ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) เป็นการเฉพาะรายในส่วนของ นาย พนมรักษ์ หรือสุชาติ อาจปักษา ตาม
ค าสั่งศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 คดีหมายเลขแดงที่  บ.45/2560  เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะได้ด าเนินการในส่วนของผู้ฟ้องคดี (นาย พนมรักษ์ หรือสุชาติ อาจปักษา) ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 

5.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560 แล้ว  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เสนอการปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ บ.45/2560 กรณีนาย พนมรักษ์ 
หรือสุชาติ อาจปักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1.  ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ 
93/2557   สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 25) 

2. ค าสั่งศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.45/2560  
3.  ค าสั่งศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.45/2560  

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาเพิกถอนค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ถอนค าสั่ง ที่ 93/2557   สั่งเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557  ตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี บ.45/2560     
 

5.40  เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  มติลับ 
 

5.41  เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พิจารณา ครั้งท่ี 2) 
 
                 มติลับ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ   
 

 

        -  เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการจัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2560   

 
ที่ประชุม  รับประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   1 .30  น. 

 
 
 
  

 

              (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 


