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1. นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2. นายประยูร  ศรีเสน ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
3. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
4. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
6. นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน         ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
7. นางสาวนันทญาพร ลาภมูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางสาวยุรี  เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
10. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิกาคภาค 4 รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 4 เป็น
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560  เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม  2560 
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการกาญจนบุรี ครั้งที่  6/25๖๐  เมื่อวันที่  24 ตุลาคม  ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมเอราวัณ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2560 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

3.1 เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2560 

 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2560  มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  

 
 



3 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่  13 
พฤศจิกายน 2560  มีมตเิห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการ ดังนี้  

1. เห็นชอบให้ใช้ต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง จ านวน 81 ต าแหน่ง จ านวน 19 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก เพ่ือใช้ในการคัดเลือกและบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยผ่านการตรวจสอบข้อมูล และรับรองความ
ถูกต้อง โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
รายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 แล้ว   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) 

2. เห็นชอบให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 19  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จ านวน 81 อัตรา ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) ที่ได้เสนอมา 
ดังนี้ 

๑) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย  จ านวน 12 อัตรา 
๒) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน 10 อัตรา 
๓) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน  จ านวน 2 อัตรา 
๔) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน 15 อัตรา 
๕) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  จ านวน 5 อัตรา 
๖) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา  จ านวน 1 อัตรา 
๗) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์  จ านวน 1 อัตรา 
๘) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา  จ านวน 11 อัตรา 
๙) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา  จ านวน 4 อัตรา 
๑๐) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
๑๑) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์  จ านวน 1 อัตรา 
๑๒) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย  จ านวน 1 อัตรา 
๑๓) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  จ านวน 1 อัตรา 
๑๔) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟูา)   จ านวน 1 อัตรา 
๑๕) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม  จ านวน 2 อัตรา 
๑๖) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 อัตรา 
๑๗) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย  จ านวน 7 อัตรา 
๑๘) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
๑๙) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว  จ านวน 2 อัตรา 

 

3. เห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยสงวนอัตราว่างที่ได้รับการจัดสรรคืนไว้     
ร้อยละ 25 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) ที่ได้เสนอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สรุปเป็นข้อมูลตาราง 
ดังนี้ 
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ที ่

 
สังกัด 

สพฐ. จัดสรรคืนเพื่อบริหาร
จัดการตามความจ าเป็น 

(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง
เดิม*  
25 % 

ต าแหน่งว่าง
ใหม่** 
25 % 

 
รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
สพม.8 

37 
43 
25 
13 

76 (152)*** 

4 
2 
7 
3 

17 

9 
11 
6 
3 

19 

13 
13 
13 
6 

36 

รวม 194 33 48 81 
 

*    ต าแหน่งว่างเดิม คือ ต าแหน่งว่างที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ          
ในครั้งก่อนๆ 

 

**     ต าแหน่งว่างใหม่ คือ ต าแหน่งท่ี สพฐ. จัดสรรมาจากอัตราเกษียณอายุราชการ ปี 2560 มาให้กับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยให้สงวนอัตราว่างที่ได้รับการจัดสรรคืนในครั้งนี้ร้อยละ 25 เพื่อด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2560 
 

***   จ านวนต าแหน่ง 152 สังกัด สพม.8 แบ่งและคิดร้อยละ 25 เป็น 2 จังหวัดๆ ละ 76 ต าแหน่ง คือ กาญจนบุรี และ
ราชบุรี 

 

4. มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ า เป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6838  ลงวันที่ 31 ตุลาคม  ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 15  พฤศจิกายน  2560 

2) รับสมัครคัดเลือก วันพุธที่ 22 – วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 

4) ประเมินประวัติและผลงาน  ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 

5) สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 
ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 

 

6) สอบสัมภาษณ์ภาค ค 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2560  (รายละเอียด          
ดังเอกสารแนบ 2) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

จากระเบียบวาระการประชุมที่ 5.7 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่   24  ตุลาคม 2560        
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือ  ช่วยเหลือ หรือ
กลั่นกรองงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.
กาญจนบุรี) ดังนี้ 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ประธานอนุกรรมการ นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร                      กรรมการใน กศจ.  

อนุกรรมการ นายศิวโรฒ  จิตนยิม                                    กรรมการใน กศจ.  

อนุกรรมการ นายวิเชียร  เจตตระกูลโรจน์                           กรรมการใน กศจ.  

อนุกรรมการ นายณรินทร์  ช านาญดู                                 ผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัด 

อนุกรรมการ นายทวี  ชูศรี                                             ผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัด 

อนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช           ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อนุกรรมการ นายวรวุธ  พงษ์วิทยภานุ                             ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อนุกรรมการ นางสาวฐิติมา  กลัน่บุศย์                               ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อนุกรรมการ/เลขานุการ นายอนนัต์  กัลปะ                                      ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววไิลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการ นางวนัทีน่ีย์  ขาวผ่อง                                   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

บัดนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3) 

                 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษา                   
ประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นในหลายพ้ืนที่ ทั่วประเทศ ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือจ านวน
มาก เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้น เช่น  ภัยหนาว ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินไหว เป็นต้น ท า
ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษา
ประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

                        1. ส่วนกลาง ใช้ชื่อว่า “ศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ” 
มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบโดยคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 

   2. ส่วนภูมิภาค  
         2.1 ระดับจังหวัด ใช้ชื่อว่า “ ศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ จังหวัด

..........” มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด...........รับผิดชอบโดยคณะกรรมการอ านวยการศูนย์อ านวยการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด....... 

         2.2 ระดับอ าเภอ ใช้ชื่อว่า “ ศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ อ าเภอ
..........” มีที่ท าการอยู่ ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอ..... .รับผิดชอบโดยคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ  อ าเภอ......... 

มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1. อ านวยการ ประสานความร่วมมือและบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2. รวบรวมข้อมูลความเสียหาย จัดท ารายงานและจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ

ซ่อมแซมและฟ้ืนฟูความเสียหายตามหลักเกณฑ์ การกลั่นกรอง แผนงานและโครงการ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานในระดับภูมิภาค (จังหวัดกาญจนบุรี) อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์อ านวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด
กาญจนบุรี  รายละเอียดตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สป.1702/2560  สั่ง ณ วันที่  20 ตุ ลาคม พ.ศ.2560  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  
(6 ภาค) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด  เพ่ือยกระดับการผลิต และบริการเดิมให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาภาค เป็น 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ 
และภาคใต้ชายแดน  โดยมีการศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ พัฒนาดังกล่าว  และเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการศึกษาสามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาภาคข้างต้นให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง  คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) และกรุงเทพมหานคร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1764/2560  สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4 เรื่อง  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา
ของจังหวัดกาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2560 โดยจ าแนกเป็น  2  ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2560) ได้แก่   

1) จ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา 
และสังกัด 
                              2) จ านวนนักเรียน / ห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 
                              3) จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ได้แก่   
                              1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ชั้น ป.6 , ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6) ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตาม
สังกัด 
                              2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพ ปีการศึกษา 2559 
                              3) จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสาเหตุ และสังกัด 
                              4) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559  
                              5) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (B-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559 
                              6) ผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2559  และเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2558  กับ ปี
การศึกษา 2559 
                             7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

และข้อมูลอื่นๆ  (เอกสารข้อมูลสารสนเทศฯ) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5 เรื่อง  การบริจาคจักรยานให้นักเรียนของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

                ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับแจ้งจากนายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์บริจาครถจักรยานให้นักเรียนที่มีความจ าเป็นใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร โดยมอบให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
เขตพ้ืนที่ฯ ละ 25 คัน รวม 100 คัน ก าหนดพิธีรับ – ส่ง มอบรถจักรยาน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
13.00 น. ณ โรงแรมพีลูส อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี                          

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.6 เรื่อง  การสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ภาวะยากล าบากของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาวะยากล าบาก  โดยมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดท าแนวทางการด าเนินงานสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในภาวะยากล าบาก  
พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลชัดเจนเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าค าชี้แจง /แนวทางพิจารณาหน่วยงานทางการศึกษา/ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาวะยากล าบาก และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ) 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลหน่วยงาน/สถานศึกษา  ครูและบุคลากรในสังกัด ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาวะยากล าบาก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ และเสนอให้ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณารับรองข้อมูลก่อนเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการต้นสังกัด  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ในการนี้  มีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดส่งข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ภาวะยากล าบาก มาให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาลงนาม
รับรองข้อมูลฯ แล้ว จ านวน  2 หน่วยงาน ดังนี้ 
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1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3  อ าเภอ  49  โรงเรียน  469 คน จ าแนกรายอ าเภอ ดังนี้ 

1.1 อ าเภอบ่อพลอย   จ านวน 12 โรงเรียน และบุคลากร จ านวน 118 คน 
1.2  อ าเภอเลาขวัญ    จ านวน 30 โรงเรียน และบุคลากร จ านวน 276 คน 
1.3  อ าเภอหนองปรือ จ านวน  7  โรงเรียน และบุคลากร  จ านวน   75 คน 

2. ส านักงาน กศน.กาญจนบุรี สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จ านวน 49 ราย จ าแนกรายหน่วยงาน ดังนี้  

2.1 กศน.อ าเภอ จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์  อ าเภอ
สังขละบุรี  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และอ าเภอหนองปรือ  

2.2 กศน.ต าบล จ านวน  21 ต าบล ได้แก่ ต าบลชะแล ต าบลท่าขนุน  ต าบลปิล๊อก ต าบลลิ่นถิ่น ต าบล
สหกรณ์นิคม ต าบลห้วยเขย่ง ต าบลหินดาด ต าบลไทรโยค ต าบลบ้องตี้ ต าบลลุ่มสุ่ม  ต าบลวังกระแจะ ต าบลศรีมงคล 
ต าบลเขาโจด ต าบลท่ากระดาน ต าบลนาสวน ต าบลแม่กระบุง  ต าบลหนองเป็ด ต าบลปรังเผล ต าบลไล่โว่ ต าบล     
หนองลู และต าบลสมเด็จเจริญ 

2.3 ศูนย์การเรียนชุมชน จ านวน 7 ศูนย์ ได้แก่ ศรช.บ้านท่ามะไฟ  ศรช.บ้านคลิตี้ล่าง   ศรช.       
บ้านทิพุเย  ศรช.บ้านวังโพธิ์  ศรช.บ้านลุ่มผึ้ง  ศรช.บ้านยางโทน  และศรช.บ้านทิไล่ปูา 

2.4 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” (ศศช.) จ านวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศศช.บ้านขนุนคลี่ 
ศศช.บ้านปิล๊อกค่ี ศศช.บ้านโบอ่อง ศศช.บ้านวังขะโดะ ศศช.บ้านบ้องตี้น้อย   ศศช.บ้านไกรเกรียง  ศศช.บ้านประไรโหนก 
และ ศศช.บ้านสาละวะ  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 6) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.7 เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  (พ.ศ . 2560-
2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนฯ ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท า และยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่รวมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และมีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับ
ภาคและระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมการพัฒนา
ประเทศทุกด้าน ทั้งด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การ
สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการ
สร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมทักษะอาชีพและการมีงานท า

ในพ้ืนที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 7) 
ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ

ปรับแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564 ) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการปรับแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด
กาญจนบุรี  5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
ให้น าเอกสารแผนฯ ไปศึกษารายละเอียดเพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราว
ประชุมครั้งต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.8 เรื่อง  การประกวดร้องเพลงชิงเงินล้าน รอบคัดเลือก งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ าแควและ
กาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 
ร่วมกันจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ข้ามแม่น้ าแคว และกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2560  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถด้านการแสดง มีสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
กล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 
ว ันแสดง ว ันที ่ กิจกรรม ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 
ศ ุกร ์ 24 พ.ย.60 พิธ ีเป ิดงาน ประกวดวงด ุร ิยางค์ 

จานวน 6 โรงเร ียน 
สำน ักงานศ ึกษาธ ิการ 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี 

จ ันทร์ 27 พ.ย.60 ประกวดร ้องเพลงล ูกทุง่ 
เด็กและเยาวชน คนเม ืองกาญจน์ 
(ระดับชั้นประถมศึกษา) 

สภาว ัฒนธรรมจ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี
และสำน ักวฒนธรรม 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี 

อังคาร 28 พ.ย.60 ประกวดร ้องเพลงล ูกท ุ่งบ ุคคลทัว่ไป สภาว ัฒนธรรมจ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี
และสำน ักว ัฒนธรรม 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี 

พุธ 29 พ.ย.60 ต านานเพลงคนเมืองกาญจน์ 
 

สภาว ัฒนธรรมจ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี
และสำนักว ัฒนธรรม 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี 
 
 
 
 
 
 
 

พฤห ัสบดี 30 พ.ย.60 - ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
เด็กและเยาวชน คนเมืองกาญจน์ 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 
- ประกวดการเต้นหางเคร ื่อง 

สมาคมดนตร ีและหางเคร ื่อง 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี 
สภาว ัฒนธรรมจ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี

จ ันทร-ศ ุกร ์ 4-5 ธ.ค.60 การแสดงดนตร ีล ูกท ุ่ง 
(ได้ร ับรางว ัลอันดบ 2 ของประเทศ) 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกาญจนบ ุร ี

พุธ 6 ธ.ค.60 เป ิดพ้ืนที ่สร ้างสรรค ์เยาวชนกาญจนบ ุรี 
ประกวด Idol และก ิจกรรมบนเวที 

สภาเด็กและเยาวชน 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี 

 

จังหวัดกาญจนบุรี จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยชิงเงินล้าน ในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ าแคว
และกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๐   

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยแยกประเภทนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ชิงรางวัลเงินสดชนะเลิศ รางวัลละ 
50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสดรางวัลละ 
30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท หลักฐานเน้นสูจิบัตร (คนเมืองกาญจน์ เกิดในจังหวัด
กาญจนบุรี) หรือเรียนหนังสือในจังหวัดกาญจนบุรี (โดยต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ต่ ากว่า 1 
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ภาคเรียน หมายถึงก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560) รับสมัครระหว่างวันที่  6-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560          
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยจะจัดการคัดเลือกรอบแรก (Audition) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ที่บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี 

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยประเภทบุคคลทั่วไป แยกบุคคลชายกับบุคคล
หญิง รางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 รางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล  เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท  คุณสมบัติ ไม่จ ากัดอายุ  ไม่เป็นนักร้องอาชีพ ไม่สังกัดค่าย
เพลง (ไม่ให้น าเพลงแหล่หรือเพลงลูกทุ่งแนวอีสานมาใช้ขับร้องในครั้งนี้) รับสมัครระหว่างวันที่ 6 -16 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกรอบแรก (Audition) ในวันที่ 21พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ณ บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี 

พิเศษสุดส าหรับผู้ชนะเลิศทั้งสองรุ่นดังนี้ ผู้ชนะเลิศในระดับนักเรียนทั้งประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้งชาย
และหญิง (3 อันดับ ชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ1/รองชนะเลิศอันดับ2) จะได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดกาญจนบุรี ให้
ได้รับการพัฒนา/เทคนิคและวิธีการร้องเพลงอย่างถูกวิธีจากครูเพลงในจังหวัดกาญจนบุรี (ครูชลธี ธารทอง ครูวิไล พนม 
ครูสมโภชน์ ดอกยอ เป็นต้น) และส่งเสริมให้เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงในทุกรายการโดยมีเปูาหมายเป็นศิลปินระดับชาติ
ของกาญจนบุรีต่อไป       

ส าหรับผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง จะได้รับการท าสัญญาเป็นนักร้องของค่ายเพลงทันที
หากอยู่ในหลักเกณฑ์ของบริษัท คือ อายุระหว่าง 17-27 ปี และได้มีเพลงเป็นของตนเองโดย ครูชลธี ธารทองเป็นผู้แต่ง 

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นการเล่าเรื่องต านานเพลงของบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศของ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยขับเคลื่อนในรูปแบบของ ต านานเพลงคนเมืองกาญจน์ น าโดย  อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 
ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ชลธี ธารทอง นักแต่งเพลงชื่อดังระดับต านาน และศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วิไล พนม ครูเพลงและ
เจ้าของเพลง “คืนนี้พ่ีติดเวร” นอกจากนี้ยังมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของคนเมืองกาญจน์ เช่น อ๊อด  โฟร์เอส ราชาเพลงร าวง
ชาวบ้าน  ดวงตา คงทอง เจ้าของเสียงเพลงอยากเจอคนจริงใจ สมชัย ช าพาลี นักดนตรีไทยมือเอกของประเทศ รังษี 
บริสุทธิ์ เจ้าของเพลงวาสนาเจ้าลอย นพคุณ อรุณรุ่ง เจ้าของผลงานเพลง มนต์รักสะพานมอญ  แมน เนรมิต เจ้าของเพลง
ชวนชม แดง ดารากาญจน์ นักร้อง ๒ เสียง (เจิน เจิน) อิสรพงศ์  ดอกยอ ศิลปินค่ายเพลง แกรมมีโกลด์ อาจารย์สมโภชน์ 
ดอกยอ ครูเพลงคนเมืองกาญจน์ และศิลปินนักร้องอีกมากมาย เป็นการเล่าต านานเพลงของคนเมืองกาญจน์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
มีหางเครื่องชื่อดังของกาญจนบุรีสร้างสีสันในแต่ละเพลงอีกด้วย 

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นการประกวดการเต้นหางเครื่อง บุคคลทั่วไป ไม่จ ากัดเพศ สมัครเป็น
วง จ านวน 6-8 คน รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 20,000 บาทพร้อม
ถ้วยรางวัล รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท โดยการสมัครต้องมาสมัครพร้อมกันทั้งวง โดยต้องเต้น
ประกอบเพลงช้าและเพลงเร็วอย่างละ 1 เพลง  รับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี วันสมัครให้ส่งวิดีโอ/ไฟล์การแสดง การเต้นของวงหางเครื่องแต่ละวงด้วย เพ่ือใช้ในการ
คัดเลือกรอบแรกแทนการคัดเลือกรอบแรก (Audition) 

วันที่  4-5 ธันวาคม พ.ศ.2560 เชิญชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งที่ชนะการประกวด ได้ล าดับ 2 ของประเทศ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560  เชิญชมการแสดง "การเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์เยาวชนกาญจนบุรี”  
                 1. การประกวด Idol เยาวชนกาญจนบุรี  
                 2. การแสดงของเด็กและเยาวชนกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าประกวดร้อง
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เพลงชิงเงินล้าน  ปรากฏว่ามีผู้สมัคร  จ านวนทั้งสิ้น 215  คน  แยกแต่ละประเภท  ดังนี้ 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

นักเรียน 34 75 109 

บุคคลทั่วไป 47 59 106 

รวม 81 134 215 

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก  ดังนี้ 

1. ประเภทนักเรียนชาย ระดับชั้นประถมศึกษา  จ านวน  12  คน 
2. ประเภทนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษา  จ านวน  12  คน 
3. ประเภทนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  12  คน 
4. ประเภทนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  12  คน 
5. ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย จ านวน  15  คน 
6. ประเภทบุคคลทั่วไป หญิง จ านวน  20  คน 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 8) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.9 เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน จ านวน 2  โรงเรียน 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอรายงานผลการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
จ านวน 2  โรงเรียน คือ โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี และโรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี กาญจนบุรี  ดังนี้ 

 

1. โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี                     

นายกล้อง ไชยเผือก  ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา “โรงเรียนลาซาล สังข
ละบุรี” ตั้งอยู่เลขท่ี 370 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นละ 1  ห้องเรียน โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี) 

2. โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี กาญจนบุรี   

บริษัท ทีแอลซี 2015 จ ากัด โดยนายนพภร มีสาวงษ์ ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  
“โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี กาญจนบุรี”  ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 8 ต าบลแก่งเสี้ยน   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  

 

ที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 370 
หมู่ที่ 3  ต าบลหนองลู  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน   โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และรับทราบการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบของโรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี 
กาญจนบุรี โดยเปิดการเรียนการสอนขับรถ ตามหลักสูตร กรมการขนส่งทางบก 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

5.1 เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ราย   

นายอวยพร พัฒนมาศ  ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน (เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนมาศ) ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.๓ 
– ป.๖) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

2. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ความว่า “ให้
ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ค าขออนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (๗) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัว และ ส านักงานร่วมกันก าหนดตามความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” และข้อ ๓ ความว่า “ให้ส านักงาน
เสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาแห่ง
ครอบครัวที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ ๒ 

3. สถานที่ยื่นความประสงค์ และยื่นค าขออนุญาต สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

 3.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       3.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  กรณีครอบครัวจัด
การศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
       3.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  4. การพิจารณาของ กศจ. (เดิมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา) การพิจารณาของ กศจ. ในการ
พิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษาด าเนินการได้ ดังนี้ 
       4.๑ ควรก าหนดการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก่ครอบครัว
ที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครอบครัวภายในสามสิบวัน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗   
       4.๒ คณะกรรมการ ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษา ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา ไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา ต้องแจ้งเหตุผล และแนะน าให้ผู้ยื่น  ค าขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยครอบครัวทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

  ในกรณีผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาไม่ว่า
ทั้งหมด หรือบางส่วน อาจท าหนังสือขอทบทวนมติของ กศจ. โดยให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ทั้งนี้  ไม่ตัด
สิทธิของผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวที่จะฟูองคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

 
 
 
 



15 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว  ให้แก่ นายอวยพร  พัฒนมาศ (ผู้ปกครอง) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓-๗๑๐๖-๐๐๐๒๒-๙๘-๔      
อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๗ ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งความประสงค์ขออนุญาต            
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง คือ   เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนมาศ  อายุ ๙ ปี ๘ เดือน 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๗๑๗๗-๐๐๗๙๗-๔๙-๕    ในระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.๓ – ป.๖) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๐  และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษา  โดยครอบครัวใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนรอบรู้” ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
พิจารณาแผนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒    
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณามีมติเห็นชอบและอนุญาตให้ นายอวยพร  พัฒนมาศ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ            
เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนมาศ ในระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.๓ – ป.๖) ได้นั้น 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว มีเอกสารครบถ้วน และได้ออกไปตรวจสถานที่จัดการศึกษา 
และประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าสถานที่จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของ
ครอบครัว และผู้จัดการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของตน และบทบาทหน้าที่
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผู้ขอเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ 
ตามสิทธิ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560  แล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป  
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  จึงขออนุมัติผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของ นายอวยพร พัฒนมาศ  ใน
การจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน (เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนมาศ) ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.๓ – ป.๖) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  เป็นต้นไป โดยมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบเป็นระยะๆ  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด
พิจารณาอนุมัติผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ครอบครัว พ.ศ.2547 ของ นายอวยพร พัฒนมาศ  ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน (เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนมาศ) 
ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.๓ – ป.๖) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นต้นไป โดยมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ
เป็นระยะๆ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.2  เรื่อง  ขออนุมัติเห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่าย
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของแต่ละพื้นที่ (area-based 
approach) จ านวน 2 ประเด็น 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

การด าเนินงานตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับข้อเสนอ
เครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ (area-based approach) จ านวน  2 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. จัดให้มีเครือข่ายอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิด แนวทางการด าเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 
(area-based approach)  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 11) 

2. การแบ่งพ้ืนที่และมหาวิทยาลัยหลักท่ีรับผิดชอบ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ (area-based approach) โดยกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกจังหวัดด าเนินการ 
ดังนี้                        

1.1 ศึกษาท าความเข้าใจและความเป็นไปได้เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนในลักษณะมหาวิทยาลัย
พ่ีเลี้ยง โดยอาจใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) เป็นเวทีในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ กรณีด าเนินการได้ให้พิจารณาใช้งบประมาณ
จากงบบริการราชการจังหวัดแบบบูรณาการหรืองบจากแหล่งอ่ืน ตามที่เห็นสมควร โดยให้ประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบูรณาการความร่วมมือ 

1.2 ให้จังหวัดส ารวจข้อมูลความร่วมมือเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตามแบบรายงานเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการรายงานส านักนายกรัฐมนตรีและพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลแล้ว)  (รายละเอียดตามเอกสาร         
12) 

2. จังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี) เป็นเวทีในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ กรณีด าเนินการได้ให้ประสานส านักงานจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาใช้งบประมาณจากงบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หรืองบจากแหล่งอ่ืนตามที่
เห็นสมควร โดยให้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบูรณาการความร่วมมือ 

3. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 

3.1 จัดให้มีเครือข่ายอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
3.2 ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เพ่ือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของแต่ละพ้ืนที่ (area-based approach)  เห็นสมควร
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาดังนี้ 

1. ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เรื่อง 
ข้อสั่งการเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ ( area-based 
approach) จ านวน  2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 จัดให้มีเครือข่ายอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
1.2 ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ขออนุมัติเห็นชอบเป็นหลักการ โดยมอบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา  เป็นผู้พิจารณาด าเนินการ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่าย
อุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ (area-based approach) ของจังหวัดกาญจนบุรี และให้
รายงาน ต่อ  ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เรื่อง 

ข้อสั่งการเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ ( area-based 
approach) จ านวน  2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 จัดให้มีเครือข่ายอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
1.2 ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

2. อนุมัติเป็นหลักการ ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
เป็นผู้พิจารณาด าเนินการ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษา  เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ (area-based approach) ของจังหวัดกาญจนบุรี แล้วรายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในคราวต่อไป 
 

มติที่ประชุม   
อนุมัติเป็นหลักการ ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด้านพัฒนาการศึกษา  เป็น           

ผู้พิจารณาด าเนินการ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ (area-based approach) ของจังหวัดกาญจนบุรี แล้วรายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในคราวต่อไป ใน  2 ประเด็น ดังนี้ 

๑. จัดให้มีเครือข่ายอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
๒. ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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5.3 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับ

นักเรียน  ปีการศึกษา 2561  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาการ ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ และการด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ กรรมการ และ
คณะท างานตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙   เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ กรรมการ และ
คณะท างาน 

๒. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 

1) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน ๑ คน   
2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ คน        
3) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

หรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมาย จ านวน ๓  คน  
4) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ คน  
5) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๕ คน   
6) รองศึกษาธิการจังหวัด  จ านวน ๑ คน   

   

                      โดยวิธีการได้มาของกรรมการในข้อ ๔) และข้อ ๕) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามความ
เหมาะสม และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาด าเนินการ 

3. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  จึงสมควรพิจารณาคัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
เป็นประธานคณะกรรมการรับนักเรียน  และเป็นคณะกรรมการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) ประกอบด้วย 

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นรองประธานกรรมการ 
 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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1. กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จ านวน 

3 คน เป็นกรรมการ 
3. ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการในข้อ 4 และข้อ 5 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
3.1 รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1   
3.2 รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
3.3 รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3   
3.4 รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
3.5 รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน สพม.8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 13)  
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด
พิจารณา ดังนี้ 

1. ขออนุมัติประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตามท่ีเสนอ  

2. โปรดพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

3. ขอความเห็นชอบในหลักการ กรณีกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จ านวน 3 คน เป็นกรรมการนั้น  เห็นควรมอบหมายให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาไป
ด าเนินการสรรหา และเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาประจ าปี 2561 ต่อไป 
 

มติที่ประชุม   
๑. ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกประธานการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) ได้แก่          
นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     เป็นประธานกรรมการ ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 5 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี 

๒. ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรับนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (ในส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี) จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
                             - นายอุดม  เหลืองสด                กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
                                                                       เป็นกรรมการ 
                             - นายภูวเดช  อินทรพรหม          ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
                                                                       กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
                                                                       เป็นกรรมการ 
                             - พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์        กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
                                                                       เป็นกรรมการ 
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2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                             - นายอุดม  เหลืองสด                กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
                                                                       เป็นกรรมการ 
                             - พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์        กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
                                                                       เป็นกรรมการ 
                             - นางอรณิช  วรรณนุช               ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                              และการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
                                                              ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                              การศึกษาตามอัธยาศัยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
                                                                       กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
                                                                       เป็นกรรมการ 

๓. กรณี กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 
จ านวน 3 คน เป็นกรรมการนั้น  ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เขต 3 
และเขต 4 ไปด าเนินการสรรหา และเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เขต 3 และเขต 4 ประจ าปี 2561 ต่อไป 

๔. ส าหรับกรรมการตามข้อ 4. และข้อ 5. เห็นชอบตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขตใน
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ 
 

5.4 เรื่อง  ขออนุมัติการก าหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน                                         
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการรับนักเรียนไว้ 

จ านวน ๘ ข้อ ได้แก่  
  ๑) การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน    
  ๒) การจัดสรรโอกาสเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
  ๓) การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน 
  ๔) การย้ายนักเรียน 
  ๕) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน 
  ๖) การจ าหน่ายนักเรียน 
  ๗) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย 
  ๘) เขตพ้ืนที่บริการและได้ให้ความหมายของเขตพ้ืนที่บริการไว้ ดังนี้ 
  เขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง อาณาบริเวณที่นักเรียนสามารถเดินทางไปเข้าเรียนในโรงเรียนได้สะดวก 
เหมาะสม ในการก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนให้เหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
กรณีที่โรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่บริการ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล่วงหน้า ๑ ปี แล้ว
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ประกาศการเปลี่ยนแปลงให้สาธารณชนทราบ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕61  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการรับนักเรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 14)  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้มีประกาศแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการรับ
นักเรียน เข้าเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  

2. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้มีประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ให้รวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังเย็น รวมกับ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง  

3. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เรื่อง การเลิกสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติให้เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องกระทิง นั้น เป็นผล
ให้เขตบริการของโรงเรียนที่ถูกยกเลิกสถานศึกษา หรือการรวมสถานศึกษา ไม่มีผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลส ามะโนประชากร ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ไปเรียนรวม เป็น
ผู้รับผิดชอบไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการก าหนดเขตบริการของสถานศึกษาขึ้นใหม่  

4. เพ่ือเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลเขตบริการการรับนักเรียน ให้ เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนด  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  ด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ ตรวจสอบข้อมูลเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2561  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 15)  

๔.๒ ก าหนดเขตบริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

๔.๓ แก้ไขเขตบริการของโรงเรียน ดังนี้  
ล าดับที่ ๑๐ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน เพ่ิม หมู่ ๔,๕,๖ บ้านหนองปลวก  

 ล าดับที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านพุประดู่ ขอแก้ไขรายชื่อหมู่บ้านเดิม “หมู่ ๗ บ้านหัวเขาพุประดู่” เป็น 
“หมู่ ๗ บ้านพุประดู่” 

ล าดับที่ ๑๖ โรงเรียนวัดลาดหญ้า “ลาดหญ้าพิทยา” รับเขตบริการของโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 
๓ หมู่ ๖ ท่าหว้า (เดิม) เพิ่ม 

ล าดับที่ ๑๗ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า “อุดมราษฎร์วิทยา” ขอแก้ไขรายชื่อหมู่บ้านเดิม “หมู่ ๒ 
บ้านกาญจนบุรีเก่า” เป็น “หมู่ ๒ บ้านท่าเสา” 

ล าดับที่ ๒๙ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา รับเขตบริการของโรงเรียนบ้านช่องกระทิงหมู่ ๔ บ้านช่อง-
กระทิง เพ่ิม 

ล าดับที่ ๓๔ โรงเรียนบ้านวังปลาหมู ขอเพ่ิมชื่อหมู่บ้าน เป็นหมู่ ๒,๖ หนองหญ้า  
 ล าดับที่ ๓๖ โรงเรียนบ้านวังลาน รับเขตบริการเพ่ิม หมู่ ๘ หนองหญ้า 

ล าดับที่ ๔๒ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง รับเพ่ิมเขตบริการของโรงเรียนบ้านวังเย็น หมู่ ๓        
บ้านวังเย็น เพ่ิม 

ล าดับที่ ๔๕ โรงเรียนวัดบ้านเก่า รับเพ่ิมเขตบริการของโรงเรียนวัดท่าโปฺะ ได้แก่  หมู่ ๓             
วัดท่าโปฺะ และหมู่ ๘ บ้านตอไม้แดง เพ่ิม            

ล าดับที่ ๖๐ โรงเรียนวัดม่วงชุม ขอแก้ไขชื่อหมู่บ้าน เดิม “หมู่ ๕ บ้านท่าไม้รวก” เป็น “หมู่ ๕ 
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บ้านไร”่ 
ล าดับที่ ๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน รับเพิ่มเขตบริการของโรงเรียนบ้านเขาตก “ไตรเดชวิทยา” 

หมู่ ๘ บ้านเขาขวาง เพิ่ม 
ล าดับที่ ๗๒ โรงเรียนบ้านรางสาลี่ ขอเพ่ิมชื่อหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ เขาปูุพง 
ล าดับที่ ๘๓ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด รับเขตบริการของโรงเรียนวัดหนองตะครอง หมู่ ๑๖        

บ้านหนองกงเกวียน เพ่ิม 
ล า ดั บ ที่  ๙ ๒  โ ร ง เ รี ย น วั ด ก ร่ า งท อ ง ร า ษฎ ร์ บู ร ณะ  รั บ เ ข ต บริ ก า ร ขอ ง โ ร ง เ รี ย น                       

บ้านห้วยนาคราช เพิ่มท้ังหมด ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านห้วยนาคราช  หมู่ ๓ บ้านหนองไผ่ และหมู่ ๖  บ้านหนองปลวก 
ล าดับที่ ๙๗ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย รับเขตบริการของโรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ ๓         

(บ้านหนองหวาย) เดิม เพ่ิมทั้งหมด ได้แก่ หมู่ ๗ บ้านหนองหวาย  หมู่ ๗ บ้านหนองปลาซิว และหมู่ ๗   บ้านหนองหัววัว 
ล าดับที่ ๑๐๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า รับเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย     

หมู่ ๙ บ้านชุกกระเพรา ต าบลกลอนโด เพิ่ม 
ล าดับที่ ๑๑๐ โรงเรียนวัดยางเกาะ รับเขตบริการของโรงเรียนบ้านดอนสว่าง หมู่ ๘ บ้านดอน-

สว่าง เพิ่ม 
ล าดับที่ ๑๒๘ โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จากเดิม “หมู่ ๔ บ้านทุ่งนา” เป็น 

“หมู่ ๔ บ้านท่าสนุ่น” 
ล าดับที่ ๑๓๖ โรงเรียนบ้านองหลุ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จากเดิม “หมู่ ๖ บ้านองหลุ” เป็น 

“หมู่ ๓ บ้านองหลุ และคลิตี้ล่าง” 
ล าดับที่ ๑๔๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จากเดิม “หมู่ ๒ และหมู่ ๓ 

บ้านเกาะบุก” เป็น “หมู่ ๒ บ้านสามซุ่ย และหมู่ ๓ บ้านสองพ่ีน้อง” 
 
5. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
ควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามเสนอ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด
พิจารณาอนุมัติการก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 ตามท่ีเสนอ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.5  เรื่อง   การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 
3 ราย 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

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

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย    
ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

5. ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครูจ านวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
วันที่บรรจุ

แต่งต้ัง 

วัน เดือนปีที่ได้รับ 
การแต่งต้ังให้ 

ด ารงต าแหน่งครู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2จ านวน3รายดังน้ี 

1 น.ส.ปวีณา  ธงชัย ครูผู้ช่วย/ วัดดอนเจดยี ์ 5 ต.ค. 58 5 ต.ค.60 
2 น.ส.รัชดา  ก๋าอิน ครูผู้ช่วย/ บ้านตลุงใต ้ 5 ต.ค. 58 5 ต.ค.60 
3 น.ส.ภัทรพร  พิทย์จินดาชัยกุล ครูผู้ช่วย/ วัดดอนแสลบ 5 ต.ค. 58 5 ต.ค.60 

 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน สรุปผลการประเมินดังนี้ 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
น.ส.ปวีณา  ธงชัย 80.25 82.82 87.16 88.94 90.71 92.48 93.28 95.05 

น.ส.รัชดา  ก๋าอิน 63.16 67.54 71.92 76.32 82.46 85.96 90.35 97.37 

น.ส.ภัทรพร  พิทย์จินดาชัยกุล 67.54 70.18 73.68 78.94 78.94 80.70 83.33 88.60 
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3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่ง
ครตูามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง   การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครูตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมกา ร
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมิน  ทั้ง 8 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

และการด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดซึ่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาแล้ว   

จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่ง
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน 3 ราย   

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1.  อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  

จ านวน 3 ราย ดังนี้  
1.1 น.ส.ปวีณา  ธงชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
1.2 น.ส.รัชดา  ก๋าอิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 
1.3 น.ส.ภัทรพร พิทย์จินดาชัยกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดอนแสลบ 

2. อนุมัตใิห้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ให้ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑  ทั้ง 3 ราย   

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.6  เรื่อง  การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ มีความประสงค์ขอบรรจุและแต่งตั้ง                  

นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา อายุ ๔๕ ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ ๖ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐ อดีตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู คศ.๒ ขั้น ๑๕,๐๔๐ บาท จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกนาฏศิลป์ ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก
บริหารการศึกษา (ศษ.ม.) สมัครขอบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ในต าแหน่งคร ู
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 30  มาตรา 67 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 

1. ประวัติการรับราชการของ  นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา (ชื่อเดิมนางปภาดา จิตต์สักคุณา) เริ่มรับราชการ
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ต าแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ขั้น ๖,๓๖๐ บาท  และลาออกจากราชการเพ่ือไป
ประกอบอาชีพอ่ืน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ขอด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ ขั้น ๑๕,๐๔๐ บาท   

1.1 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตาม มาตรา ๓๘ ค.(๒) ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ขั้น ๑๕,๐๔๐ บาท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓  

1.2 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สอบเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.๒ ขั้น ๒๐,๔๗๐ บาท  

1.3 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ย้ายไปด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ อันดับ คศ.๒ ขั้น ๒๐,๔๗๐ บาท   

1.4 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ยกเลิก     
การบรรจุกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.5 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ยกเลิกค าสั่ง
เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะราย  

1.6 วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ยกเลิกค าสั่ง
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย  

1.7 นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา ออกจากราชการเนื่องจากถูกยกเลิกค าสั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการ                    
มีความประสงค์จะขอบรรจุกลับเข้ารับราชการในต าแหน่ง ครู (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 16) 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนางธนัญญา
ภรณ์จิตต์สักคุณาแล้วพบว่า 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งและหรือมาตรฐาน     
วิทยฐานะที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม 

2.3 เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วไม่เกิน ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ค าสั่งออกจากราชการมีผลใช้บังคับถึงวันที่
หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งรับค าขอสมัครเข้ารับราชการ  

2.4 อายุไม่เกิน ๕๐ ปี ในวันที่ยื่นค าขอสมัครเข้ารับราชการ 
2.5 ขณะนี้ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนี้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ

และแต่งตั้ง 
2.6 ต าแหน่งครู เลขที่ 4323 โรงเรียนบ้านหนองโสน เป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และเป็น

ต าแหน่งและอัตราก าลังทีไ่ม่เกินเกณฑ์ และหรือกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ รับรองว่านางธนัญญาภาณ์ จิตต์สักคุณา เป็น   

ผู้ประพฤติดี เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้ ในขณะด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
4. สถานีต ารวจภูธรหนองขาวรับรองว่านางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ
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ทั้งทางแพ่งและอาญา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้พิจารณาแล้ว ต าแหน่งและอัตราก าลัง

ข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการซึ่ง ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบกับโรงเรียนดังกล่าวมีความประสงค์รับวิชาเอกนาฏศิลป์ 
เพ่ือที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ไทยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ เคยได้รับรางวัลครูผู้สอนนาฏศิลป์ดีเด่น ซึ่งเชื่อ
ว่าสามารถน าความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ไปใช้ในหน้าที่จนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อราชการ 

6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูตามเสนอ และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

7. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่  7/2560  เมื่อวันที่  13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง   การขอกลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด าเนินการการขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูได้  จึงเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ที่เสนอขอบรรจุแต่งตั้งนางธนัญญาภรณ์ 
จิตต์สักคุณา  กลับเข้ารับราชการในต าแหน่งครู เลขที่ต าแหน่ง 4323 โรงเรียนบ้านหนองโสน  เงินเดือน 16,910 บาท 

 
มติที่ประชุม   

๑. ที่ประชุมมอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดท าหนังสือหารือไปส านักงาน ก.ค.ศ. กรณี
คุณสมบัตินางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา อายุ ๔๕ ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ ๖ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐ อดีตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู คศ.๒ ขั้น ๑๕,๐๔๐ บาท จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกนาฏศิลป์ ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
วิชาเอกบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ขอบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ในต าแหน่งครู  กรณีกระบวนในการยกเลิกค าสั่งการบรรจุและแต่งตั้ง นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา  สิ้นสภาพการเป็น
ครูตั้งแต่เมื่อไหร่  ในกรณี นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา ออกจากราชการ 2 รอบ รอบแรกลาออกโดยการลาออกเอง 
และรอบที่ 2  ออกโดยการถูกยกเลิกค าสั่ง ในการที่ข้าราชการดังกล่าวขอกลับเข้ารับราชการ ในต าแหน่งครู  เพ่ือ
ประโยชน์ในการนับเวลาการกลับเข้ารับราชการ 

๒. ที่ประชุมมอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔   ติดตามผลทางคดีทางศาล
ปกครอง ของ นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา และให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
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5.7  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติประกาศรับย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  จ านวน 21 ต าแหน่ง  
ดังนี้ 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 4  ต าแหน่ง 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 7  ต าแหน่ง 
3. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 10 ต าแหน่ง 

 

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 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่องการย้ายและการเลื่อน

ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล เพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไป
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. รายละเอียดตัวชี้วัดการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -4 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2559  

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  การได้มา
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4มีต าแหน่งว่างบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม 

 สพป.กาญจนบุรี เขต 2    
1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ22 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
2 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ30 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ35 กลุ่มนโยบายและแผน 
4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม 

 สพป.กาญจนบุรี เขต 3    
1 ประชาสัมพนัธ ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ.6 กลุ่มอ านวยการ 
2 นักวิชาการการเงิน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ.12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
3 นักวิชาการการเงิน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ.13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
4 นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ.18 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ.49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ.51 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ.60 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 สพป.กาญจนบุรี เขต 4    

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 3 กลุ่มอ านวยการ 
2 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 8 กลุ่มอ านวยการ 
3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 14 กลุ่มบริการงานการเงินฯ 
4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 31 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 32  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 41 กลุ่มนโยบายและแผน 
8 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 54  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 57 หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ใช้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลง

วันที่ 15 กันยายน 2548 (โดยอนุโลม) ข้อ 2 กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอนหรือ
บรรจุกลับเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ก าหนดว่า “อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
จะก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลท านองเดียวกันกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือจะก าหนดวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมก็ได้” 

3. การด าเนินการพิจารณาย้ายหรือคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ก าหนดให้ใช้
รายละเอียดตัวชี้วัดพิจารณาให้ค่าคะแนนตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  28 
พฤศจิกายน 2559 

4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2)ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

5. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ผอ.กลุ่มส่งเสริการจัดการศึกษา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                                
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2-4 จ านวน 21 อัตรา แล้ว เป็นต าแหน่งว่างที่สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาการย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 -4 ด าเนินการประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ือรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือโปรดพิจาณา

ดังต่อไปนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - 4 ด าเนินการประกาศ

ต าแหน่งว่างรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 21 ต าแหน่ง 
2. ขออนุมัติการด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วัดโดยใช้ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559   
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด 

โดยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   เขต 2  
จ านวน 8 ราย ประกอบด้วย 

1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
2) นายคุณาพิศน์ แซมสีม่วง    
3) นายอารักษ์ วิเศษสิงห์    
4) นายนิพนธ์ ภัทรวังส์    
5) นางสาวไอย์รินณ ์จันทร์แย้ม  

  
6) นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา  

   
7) นายแมน ค าวงษ์  

   
8) นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์   

 
 

4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด โดย
ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   เขต 3  
จ านวน 9 ราย ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
2) นายวุฒิภัทร  จูมโสดา    
3) นายศุภชัย มากสมบูรณ์    
4) นางทิพปภากร  กิจเฟื่องฟู           

   
5) นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ  

  
6) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์  

   
7) นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก 

 
8) นายวีระกิจ เม่งอ าพัน  

   
9) นางสาวขนิษฐา เสวกวาปี  
 

 
5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด โดย

ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 
8 ราย ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์               
2) นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา                 
3) นายธีระศักดิ์  หล่อขุนไกร           

 
4) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง            

 
5) นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  

  
6) นางสาวยุรี  เตชะดี  
 
 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการและเลขานุการ 
 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5.8   เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู    
กรณีพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  ของ

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ต าแหน่งครู ไปด ารงต าแหน่งในจังหวัดอ่ืน  จ านวน 4 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 เรื่ อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน ต าแหน่ง
ครู จ านวน 4 รายดังนี้ 
รายที่ 1 นางญานิกา  ยวนจิตร 

1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รายนางญานิกา ยวนจิตร ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 18,690 บาท โรงเรียน
บ้านหนองไก่เหลือง อ าเภอเลาขวัญ ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที่  

๑) โรงเรียนบ้านตาพราม 
๒) โรงเรียนบ้านโนนตาสังข์ 
๓) โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 
๔) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
๕) ใดๆ ก็ได้ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    

เพ่ือดูแลมารดา ซึ่งปุวยเป็นโรคเก๊าท์เทียม กระดูกพรุน และกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท  
ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล ไม่สามารถลุกนั่งและเดินได้ตามปกติ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  

 1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 1.3  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นางค านวน ยวนจิตร ซึ่งเป็นมารดา นางญานิกา ยวนจิตร ปุวย
เป็นโรคเก๊าท์เทียม กระดูกพรุน และกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล 
ไม่สามารถลุกนั่งและเดินได้ตามปกติ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยอยู่เพียงล าพัง 
เนื่องจากนายเชื่อม ยวนจิตรคู่สมรสได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว นางค านวน ยวนจิตร มีบุตร 7 คน บุตรทุกคนปัจจุบันแต่งงาน
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และแยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้ว และมีฐานะยากจนเป็นเกษตรกรมีรายได้น้อย มีภาระบุตรหลานต้องรับผิดชอบ จึง
เป็นภาระหลักของ นางญานิกา  ยวนจิตร ที่รับราชการเพียงคนเดียวที่จะต้องดูแลมารดาเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 
 

รายที่ 2 นางพิสุทธา  สีชาวนา 
 2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รายนางพิสุทธา สีชาวนา ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ขั้น 36,480 บาท โรงเรียนบ้าน
พุบอน อ าเภอเลาขวัญ  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที ่ 

1) โรงเรียนบ้านทุ่งหก 
2) โรงเรียนบ้านจ าปุย 
3) ใดๆ ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1   
เนื่องจากดูแลบิดา – มารดา ที่แก่ชราเจ็บปุวยและทุพพลภาพ และกลับภูมิล าเนาจังหวัดล าปาง 

 2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 2.3  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นางสีบาล เตชะลือ มารดานางพิสุทธา สีชาวนา เป็นผู้พิการ
ทางด้านการเคลื่อนไหว มือ แขน ขา หรือเท้า ทรงตัวล าบาก เดินไม่ม่ันคง หลังค่อม กระดูกสันหลังทรุดตัว  โดยมีเอกสาร
รับรองความพิการ ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ล าปาง และบุตรชายมีครอบครัวอยู่จังหวัดเชียงใหม่และไม่สามารถกลับมา
ดูแลบิดา-มารดาได้ จึงมีความจ าเป็นที่นางพิสุทธา  สีชาวนา บุตรสาวต้องขอย้ายกลับภูมิล าเนาเพ่ือจะดูแลมารดา        
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุ
ไว้ได้ 

 

รายที่ 3 นางภคพร ค าภา 
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ราย นางภคพร  ค าภา ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19,100 บาท โรงเรียน
บ้านหนองกะหนาก อ าเภอเลาขวัญ  ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที่  

1) โรงเรียนบ้านปุาเลา 
2) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 
3) โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 เนื่องจากดูแลบิดาปุวยเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองและความดันโลหิตสูงแขนขาเดินล าบาก และมารดามีโรค
ประจ าตัวเป็นทาลัสซีเมีย เมื่อมีเกล็ดเลือดน้อยจะเกิดอาการหน้ามืดและเป็นลมบ่อยครั้งต้องให้เลือดเป็นประจ า อีกทั้ง
น้องชายเป็นบุคคลพิการทางสมองต้องมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

3.3  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า  
  - นายณรงค์ พัสถาน บิดา นางภคพร  ค าภา มีอายุ 72 ปี ปุวยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบและความดัน
โลหิตสูง แขนขาเดินไม่สะดวกและช่วยเหลือตัวเองได้ล าบาก 
  - นางจ ารุญ พัสถาน มารดา นางภคพร  ค าภา มีอายุ 62 มีโรคประจ าตัว โรคทาลัสซีเมีย มีเกล็ดเลือด
น้อย ต้องให้เลือดเป็นประจ า 
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  - นางภคพร  ค าภา มีพ่ีน้องทั้งหมด 2 คน ดังนี้ 
  1) นายสุเมธ พัสถาน มีอาชีพรับจ้างหาเช้ากินค่ า มีรายได้น้อย ต้องออกไปหางานรับจ้างอ่ืนนานๆ ถึงจะ
ได้กลับบ้าน 
  2) นายนิรันดร์ พัสถาน เป็นบุคคลพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 
 

รายที่ 4 นางสาววิพชร  บุณยนิภา 
4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ราย นางสาววิพชรบุญยนิภา ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19,100 บาท 
โรงเรียนบ้านหนองหมู อ าเภอบ่อพลอย ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งที่  
  1) โรงเรียนวัดไร่ขิง 

2) โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
3) โรงเรียนวัดกกตาล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 เพ่ือดูแลมารดา ซึ่งเป็นโรคปวดไหล่และปวดเข่ามากเวลาเดินท าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที่จึงต้องท า

การรักษาอย่างต่อเนื่องและสมควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือปูองกันความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม 
4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 235/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

4.3  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นางพันธุ์ทิพย์  บุญยนิภา  มารดาของนางสาววิพชรบุญยนิภา    มี
อาการไหล่ติดและข้อเข่าเสื่อม ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปวด
เข่าอย่างรุงแรง เดินไกลไม่ได้ บางครั้งไม่สามารถลุกเดินได้ด้วยตนเอง นายอวยชัย บุณยนิภา บิดาของนางสาววิพชรบุญย
นิภา ซึ่งต้องดูแลมารดาที่ชราภาพ อายุ 91 ปี ท าให้ไม่สามารถดูแลนางพันธุ์ทิพย์  บุญยนิภา ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ระบุไว้ได้ 

2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู กรณีพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู กรณีพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ 
จ านวน 4 ราย ไปหน่วยงานปลายทางได้ 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ านวน 4 ราย 
ไปหน่วยงานปลายทางได้ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.9 เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4   

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อน

ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่องการจัดกลุ่มต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
5.หนังสือส านักงานก.พ.ที่นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิ นบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  - ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา) ต าแหน่งเลขท่ี อ 43 อัตราเงินเดือน 53,080 บาท 

2. การประเมิน ให้ประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายและ
หรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)                         
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4  
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3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนเท่ากัน ให้เรียงล าดับ 
ตามความอาวุโสตามหลักราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529  

4. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

5.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

6. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ(ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ตามเสนอ 
และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ(ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2559 เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจาณาย้ายหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก าหนด 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด า เนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 

2. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
การกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
2) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  

สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
3) นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ   

สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
4) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม         ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
5) นางสาวศนิฐา  อมรพรหมภักดี นักวิชาการช านาญการพิเศษ 

                              รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6) นางสาวยุรี เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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3. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วัดโดยใช้ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  ประกอบด้วย 

1) นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา           รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
2) นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   

สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
3) นายแมน ค าวงษ์      ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    

สพป.กาญจนบุรี เขต  2  
4) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน          ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    

สพป.กาญจนบุรี เขต  3 
5) นายธีรนัย  รักษาวงษ์           ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

                              สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6) นางสาวยุรี  เตชะดี              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                     

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

2) นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา           รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                     
3) นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ       ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

                              สพป.กาญจนบุรี เขต 4                     
4) นางทิพย์สุดา อ านวย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       

สพป.กาญจนบุรี เขต  1 
5) นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สพป.กาญจนบุรี เขต  2 
6) นางสาวยุรี เตชะดี              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       

สพป.กาญจนบุรี เขต  4 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 

 

5.10 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ค าขอ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือก เพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ราย นางสาวธนาภรณ์  สังข์วงศ์   

 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
เลขานุการ 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
เลขานุการ 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด 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 การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่  3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  

2.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ  ณ วันที่ 7 กันยายน 2560 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560   

5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 

 - นางสาวธนาภรณ์  สังข์วงศ์  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ จัดส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับการประเมินผลงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560   

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 389/2560สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อย
ปรากฏผลการประชุมดังนี้ 
 

ท่ี 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

1 นางสาวธนาภรณ์ 
          สังข์วงศ์ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 
35 กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี   
เขต  4 

100 70 96 92 89 92.33 ผ่าน 

 

เกณฑ์การประเมินคะแนนท่ีผ่านการประเมิน  คือร้อยละ 70  ขึ้นไป 
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7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่องขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

8. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ตามเสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแลว้ ข้าราชการดังกลา่ว มีคะแนนผ่านการประเมินตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70ส าหรับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งเลขท่ี อ 35 กลุ่มนโยบายและแผนจึงให้
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  4 ได้รับเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

- นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที ่อ 35 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2560  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.11  เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/กลุ่มบริหารงานบุคคล    
2. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552เรื่อง การย้ายและการเลื่อน

ระดับต 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 าแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ์(ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษดังนี้ 
  1.1 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/กลุ่มบริหารงานบุคคลต าแหน่งเลขที่ อ 21 อัตราเงินเดือน 44,930 
บาท  

1.2. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต าแหน่งเลขที่ อ 10 อัตรา
เงินเดือน 54,820 บาท 

2. 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 

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนเท่ากันให้เรียงล าดับตาม
ความอาวุโสตามหลักราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529  

4. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 
ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
4ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

6.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่ อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560 พิจารณากลั่นกรองแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรกมารศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ตัวชี้วัด
ส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายและหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
ก าหนด 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้ 

 
  1.1  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.2. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
2. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล/กลุ่มบริหารงานบุคคล และต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 

 
1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์รอง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
2) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง     ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์            
3) นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   

การจัดการศึกษาสพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
4) นายธีรนัย  รักษาวงษ์        ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

                             สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
5) นางศินิฐา  อมรพรหมภักดี  รก. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                             สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
6) นางสาวยุรี  เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                    

                             สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
3. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วัด
โดยใช ้ต ัวชี ้ว ัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธ ิการจ ังหวัดกาญจนบุร ี ลงว ันที ่ 28 พฤศจิกายน 2559  
ประกอบด้วย 
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1) นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา              รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
2) นางสาวศนิฐษา อมรพรหมภักดี รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                 

สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
3) นายแมน ค าวงษ์      ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   

สพป.กาญจนบุรี  เขต  2  
4) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม           ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   

สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
5) นายธีรศักดิ์  หล่อขุนไกร          ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
6) นางสาวยุรี  เตชะดี                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       

สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
 

4. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกอบด้วย 

1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี           ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  
2)  นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
3) นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
4) นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สพป.กาญจนบุรี  เขต  1 
5) นายแมน ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สพป.กาญจนบุรี  เขต  ๒  
6) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน ผอ.บริหารงานบุคคล                            

สพป.กาญจนบุรี  เขต  3 
7) นางสาวยุรี  เตชะดี                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                 

สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
5. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 

1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี           ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  
2) นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
3) นางสาวถนอมศรี อัมพร           ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                 

สพป.กาญจนบุรี  เขต  1 
4) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                 

สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
5) นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร        ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      

สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
6) นางสาวยุรี  เตชะดี                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                

สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
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6. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ/ประเมิน   ผลงาน  

7. ขอความเห็นชอบกรณีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลอันใดก็
ตาม สามารถคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ทั้งนี้ให้รายงานเพ่ือทราบในการประชุมในคราวต่อไป  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.12  เรื่อง   การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไป
ศึกษาต่อมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ ต าแหน่ง

ครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาศึกษาต่อ เมื่อส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการแล้ว ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๘ 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๘๑   ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยาน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรือนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิ
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในระหว่างลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม  

๒. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๘ 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  “ ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งอนุญาต ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือวิจัยตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิขาดแคลน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ กศจ ที่ได้รับมอบหมาย โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือน ในระหว่างไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี  ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น..” 

๓. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องแนวปฏิบัติในการขอ
อนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลา ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติงานวิจัย 

๕. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมี สิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ประวัติการรับราชการของ นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 17) 
๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม อนุญาตให้ นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู

ช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีก าหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ตามค าสั่งโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ที่ ๔๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  

๓. นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ วุฒิวท.บ.(ชีวเคมี) ยื่นค าขออนุมัติให้การลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลา
ไปศึกษาต่อ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๘ 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นว่า การศึกษาต่อ
ของ นางธารทิพย์   บัวสวัสดิ์ มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน อีกทั้งสาขาที่
อนุญาต  มีความขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถน าความรู้ความรู้ที่ได้รับ                     
มาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียน ชุมชน สังคมต่อไป โดยผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ลง
นามรับรองในแบบเสนอขออนุมัติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๐ทั้งนี้ ได้มีหนังสือถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐   

๔.  ร ายละ เ อี ยดหลั กสู ต รมหาบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช าการวิ จั ย และประ เมิ นทา งการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

๕. แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบของ นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ ก่อนไปศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะให้ นาง

ธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ เมื่อส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว  
๗. ค าขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ของ นาง
ธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ 

๘. คุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา   ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๙๙๙ ลงวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

9.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อมีสิทธิ์ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

10.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การอนุมัติให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ต่อตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นว่าสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อ เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว 
และผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ได้พิจารณาเห็นว่า วุฒิการศึกษาดังกล่าว มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน อีกทั้งสาขา ที่อนุญาตมีความขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเมื่อ
นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถน าความรู้ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
พัฒนาผู้เรียน ชุมชน สังคมต่อไป 

จึงเห็นสมควรอนุมัติให้การลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของ นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาต่อ เมื่อส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘ และรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อทราบต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณานชอบการลาไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนางธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาต่อ เมื่อส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๘ และรายงาน ก.ค.ศ. เพ่ือทราบ
ต่อไป ตามท่ีเสนอหรือไม่หรือจะพิจารณา เป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติขอเอกสารหลักฐานในการลาไปศึกษาต่อให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใน

ระหว่างลาไปศึกษาต่อเพ่ิมเติม ตาม ว.8 และ ว.26 และมอบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในคราวต่อไป 

 

5.13  เรื่องการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและเงินเดือนของข้าราชการครู   

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สายงานการสอน จ านวน 1 อัตรา 
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 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555  “ ให้ตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด” 

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

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่างสายงานการสอน                       
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  สายงานการสอน ดังนี้  
 

ที ่ ต าแหน่ง/สังกัดเดิม อ าเภอ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ อ าเภอ 
1 ชุมชนบ้านหลุมรัง บ่อพลอย 3206 บ้านหนองแกใน บ่อพลอย 

 

ที่ โรงเรียน ต าแหน่งว่าง เลขที่
ต าแหน่ง 

ครูตามเกณฑ์ ครูตาม จ.18 พนักงาน
ราชการ 

-ขาด/

เกิน 

-ขาดเกิน 
ร้อยละ 

  บริหาร ครูสอน รวม บริหาร ครูสอน รวม 

1 ชุมชนบ้านหลุมรัง 1 3206 2 28 30 2 27 29 - +1 3.45 
  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ย อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว ตามค าสั่งที่ 350/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยด าเนินการประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ปรากฏผล ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง/สังกัดเดิม อ าเภอ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ อ าเภอ 
1 ชุมชนบ้านหลุมรัง บ่อพลอย 3206 บ้านหนองแกใน บ่อพลอย 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560ตามเสนอ และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง   การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรตัดโอนต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน 

ต าแหน่ง สายงานการสอนไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาแห่งใหม่ กรณีเกินเกณฑ์ไปต่ ากว่าเกณฑ์ 
ภายในเขตพ้ืนที่เดียวกัน 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือน ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง/สังกัดเดิม อ าเภอ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ อ าเภอ 
1 ชุมชนบ้านหลุมรัง บ่อพลอย 3206 บ้านหนองแกใน บ่อพลอย 
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2. พิจารณาตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้กับโรงเรียนดังกล่าว เนื่องจากมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่     
ก.ค.ศ. ก าหนด และมีความขาดแคลนอัตราก าลังครูดังนี้ 

 

ที ่ โรงเรียน 
ครูตามเกณฑ ์ ครูตาม จ.18 พนักงาน

ราชการ 
-ขาด/
เกิน 

-ขาดเกิน
ร้อยละ 

บริหาร ครูสอน รวม บริหาร ครูสอน รวม 

1 บ้านหนองแกใน 1 8 9 1 7 8 - -1 -11.11  
 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.14  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ และวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 

และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน    วิทยฐานะ
ช านาญการ และวิทยฐานะช านาญการพิเศษโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้องโดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว  จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 45 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (จ านวน 36 ราย) 

-  วิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 28 ราย 
1. นางบุษรา  สนสุทธิ ครู โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 
2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
3. นางสาวชิดชนก   วันด ี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
4. นางอารีรัตน์    แก้วอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
5. นายศรัณย์    ปลอดภัย ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 
6. นางสาวดลยา   จันทร์เสียงเย็น ครู โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 
7. นางสาวเกศสุณีย์  ทองโชติ ครู โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
8. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา ครู โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 
9. นายอนันต์   โพธิ ครู โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 
10. นางมรกต  ชมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
11. นางสาวปริชาติ  โคกค า ครู โรงเรียนบ้านทัพพระยา 
12. นายนภดล   เล็กบาง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
13. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ 
14. นางสาวปภิญญาภัชร์  ตรีชะวะนันท์ ครู โรงเรียนบ้านเขาช่อง 
15. นางสาวกาญดา  ทองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 
16. นางสาวธัญชนก  ดอกพรม ครู โรงเรียนบ้านนาใหม่ 
17. นายสิทธิชัย    พันนัทธ ี ครู โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 
18. นางสาวอัญชรี  สุกะระมณี ครู โรงเรียนบ้านอุโลสี่หมื่น 
19. นางสาวพนอ   โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ 
20. นางสาวจิราภา   อ่ าแจ้ง ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
21. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ 



47 
 

22. นางสาวสุปราณี    ทองดอนน้อย ครู โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 
23. นางสาวอรวรรณ   ผิวเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 
24. นางสาวโสภา  ประกอบธรรม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 
25. นางสาวอลิศรา   อ่องศรี ครู โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 
26. นายกิตติศักดิ์    ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน 
27. นางสาวบุษบา   โรจน์เจริญชยั ครู โรงเรียนวัดสนามแย้ 
28. นายนิพนธ์     กิมน้อย ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก 

 

- วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 8 ราย 
29. นางเปริกา  นกแก้ว ครู โรงเรียนเมตตาจิตต 
30. นางนุชรดี  ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านซ่อง 
31. น.ส.ณฐมน  ชุนประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 
32. นายวิชาญ   ตันมงคลกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 
33. น.ส.นันทิยา  ช้อยเครือ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 
34. ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์  เหลืองสด ครู โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 
35. น.ส.ศรีแพร  ออมสิน ครู โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
36. น.ส.ปีย์รดา  แช่มช้อย ครู โรงเรียนวัดสนามแย้ 

 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  (จ านวน 9 ราย) 

-  วิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 8 ราย 
1. น.ส.จินดา  สวุรรณมิสระ ครู โรงเรียนบ้านน้ าลาด 
2. น.ส.สุกัญญา   เฟื่องประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
3. น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์    สวัสดิ์เชิดวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 
4. นางกลัญา  พงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน 
5. นางธนัชพร  แก้วพระ ครู โรงเรียนบ้านวังด้ง 
6. นางธิดารัตน์ มุ่งงาม ครู โรงเรียนบ้านวังด้ง 
7. นายณรงค์  มาโสมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าลาด 
8. น.ส.จิตติมา  นิ่มพิบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 

- วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย 
9. นายสมชาย   อ่อนค า ครู โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 

รายละเอียดดังบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน ให้มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 18) 
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  

4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง การ
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ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ก.ค.ศ. ก าหนดภาระงานส าหรับ
สายงานการสอน ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

5.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ“ข้อ 8  ให้ กศจ.  มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้(1)  
อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. วิทยฐานะครูช านาญการ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอรับการประเมินจ านวน  

36  ราย   เป็นผู้มีคุณสมบัติ ด ารงต าแหน่งครูไม่น้อยกว่า 6 ปี แต่ละรายมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
คณะกรรมการประเมินแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถนอกสถานศึกษานั้น จ านวน 1 คน และ
ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครู่ช านาญการ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยตั้ง
กรรมการคนหนึ่งประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 

2. วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอรับการประเมิน
จ านวน  9 ราย ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์   

3. คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจ านวน 3 
คน ต่อผู้ขอ 1 ราย ดังนี้ 

3.1 ต าแหน่งครู ประกอบด้วย 
(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
  3.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษโดยให้ตั้งกรรมการคน

หนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
  3.3 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ตั้งกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ในการขอการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ                    
36 ราย วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น  45 รายครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรเห็นชอบให้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต่อไป 
                  4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ และวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้ขอรับการประเมิน และคณะกรรมการประเมินทุกราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่      
ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผ่านการกลั่นกรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการประเมินทุกรายมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ด้านคณะกรรมการประเมินของแต่ละวิทยฐานะตรวจสอบและกลั่นกรองแล้วปรากฏว่าสัดส่วนและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติด้านคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมิน จ านวน45 

รายว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ขออนุมัติให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ

ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 36 รายและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 9 รายรวมทั้งสิ้น  45 ราย 
ท าหน้าที่ตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการ และให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

4. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ตั้งกรรมการแทน กรณีที่มี
ความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.
ศ. ก าหนด และรายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.15  เรื่องขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 5 ราย มีวทิยฐานะช านาญการ   ดังนี้ 
1. น.ส.ดาว พุทธา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ 
2. น.ส.ดาราวรรณ    ทนเถื่อน ครู โรงเรียนบ้านเขามุสิ 
3. น.ส.ปิยวดี  พรมดวง ครู โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 
4. นายมนต์เทพ   บาตรโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
5. น.ส.ดิศราพร  ศรีนุช ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
7. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  5  ราย  ได้ยื่นเอกสารค าขอรับการประเมินถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  5 ราย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ผู้ขอรับการประเมินทุกรายแล้ว 

ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 ราย   
ดังบัญชีรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอให้
มีวิทยฐานะช านาญการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 19) 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
3.1 เกณฑ์ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการ
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ทั้ง 3 คน คะแนนรวมเฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
3.2 เกณฑ์ผ่านการประเมินด้านที่ 3  ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 65 
4. ก.ค.ศ. ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) เป็นผู้อนุมัติผลการ

ประเมินของคณะกรรมการ และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ผ่านการประเมินมีวิทยฐานะครู
ช านาญการได้ 

5. การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  โดย
อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.2 ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัดได้รับค าขอและเอกสารฉบับสมบูรณ์ 

6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการตามเสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

7. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทั้ง 5  รายมีคุณสมบัติครบถ้วน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับ คศ.2   

จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 5 ราย มีวิทยฐานะช านาญการได้  ดังบัญชีรายละเอียดเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการ   

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ และน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความ
เห็นชอบ จ านวน5 รายต่อไปดังนี้ 

 

1. น.ส.ดาว พุทธา ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
2. น.ส.ดาราวรรณ  ทนเถื่อน ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
3. น.ส.ปิยวดี  พรมดวง ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
4. นายมนต์เทพ   บาตรโพธิ์ ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
5. น.ส.ดิศราพร ศรีนุช ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 

 



52 
 

5.16  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้องโดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แล้ว  จ านวนทั้งสิ้น  จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายสุริยา    ส าราญจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง 
2. นางยลพิชา   ไวค านึง ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน 
 
 

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 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดให้      
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพ่ือให้
หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการส่งผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ด าเนินการตรวจและ
ประเมินต่อไป” 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“กศจ. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการ 3 ท่าน เฉลี่ย ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70” 

5.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ“ข้อ 8  ให้ กศจ.  มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้(1)  
อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  2  ราย ดังกล่าว ได้ยื่นเอกสารค าขอถึงส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด เพ่ือขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 2 ราย แล้ว 

2.  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้ส่งผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2  ราย ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด พิจารณาด าเนินการ 
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ดังบัญชีรายละเอียดเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 20) 

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

4. ก.ค.ศ. ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) เป็นผู้อนุมัติผลการ
ประเมิน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด จะได้ด าเนินการส่งผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ให้
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ชุดที่ 2 ด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป 

5.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

6. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  
และด้านที่ 2  ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษตามเสนอ และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  จ านวน  2 ราย ครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชี

รายชื่อฯ จ านวน  2  รายให้ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ส่งผลงานที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูฯ แต่ละราย ให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ของแต่ละสายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป 

 

มติที่ประชุม   
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

บัญชีรายชื่อฯ จ านวน  2  รายให้ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 
สาขาวิชา 

วันที่ส่ง
ผลงาน 

1. 
 

นายสุริยา   
         ส าราญจิตต์ 

ครู/ 

ช านาญการ 

1179 ร.ร.บ้านหนองปลิง 
สพป.กจ.4 

คศ.2 
(28,050) 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 
4 ก.ค. 2560 

2 นางยลพิชา 

             ไวค านึง 
ครู/ 

ช านาญการ 
3495 ร.ร.บ้านหนองขอน 

สพป.กจ.4 
คศ.2 
(24,440) 

ศิลปะ 

(นาฏศิลป์) 
4 ก.ค. 2560 

 
 

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ส่งผลงานที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูฯ แต่ละราย ให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ของแต่ละสายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป 
 

ที ่
ชื่อ – สกุล/
ต าแหน่ง/ 

สถานศึกษา 

คะแนน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

คณะกรรมการ 

ชุดที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

1. นายสุริยา   
         ส าราญจิตต์ 

ด้านที ่1 100 70 86.00 87.00 88.00 87.00 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านที่ 2 100 70 86.25 86.25 88.75 87.08 ผ่านเกณฑ์ 
2 นางยลพิชา 

             ไวค านึง 
ด้านที่ 1 100 70 89.00 89.00 91.00 89.66 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านที่ 2 100 70 88.75 88.75 88.75 88.75 ผ่านเกณฑ์ 

5.17  เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการ

ปฏิบัติงาน และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 17 ราย 
ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   (จ านวน 10 ราย) 
1. น.ส.สุขหทัย  โพธิ์สวรรค์                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม   
                                                     (ยื่นขอรับการประเมินเมื่อครั้งยังด ารงต าแหน่ง สพป.กจ.1) 
2. นางสุวิมล  บุญแตง                          ครู โรงเรียนบ้านหนองตาคง  
3. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
4. นายสุพรรณ  ใจตรง ครู โรงเรียนบ้านซ่อง 
5. นายทวี  ศรีธร ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
6. นางศิริพร  งามข า ครู โรงเรียนวัดสระลงเรือสพป.กจ.2 
7. นส.กรกนก  ธนเกียรติธนาคูณ ครู โรงเรียนประชาวิทยาคาร 
8. นางสมใจ  ศาระสาลิน ครู โรงเรียนบ้านตลุงใต้  
                                                      (ปัจจุบันย้ายไป   ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก) 
9. นางสุดาวดี  แสงอุดม ครู โรงเรียนบ้านไพรงามสพป.กจ.2 
10. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดเบญพาด 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (จ านวน 7 ราย) 
1. นายเจริญ    พูนประเสริฐศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 
2. นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 
3. นางราณี    เจนปัญญาวุฒิกุล ครู โรงเรียนบ้านช่องด่าน 
4. นางพรพิศ นงลักษณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
5. น.ส.วิไล ค าสุรันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพุพรหม 
6. น.ส.พึงพิศ ศรีค าอ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 
7. นางนภาลัย  แซ่ง้อ ครู โรงเรียนประชาพัฒนา 
 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดให้ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพ่ือให้
หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการส่งผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ด าเนินการตรวจและ
ประเมินต่อไป” 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“กศจ. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการ 3 ท่าน เฉลี่ย ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70” 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ“ก.ค.ศ. ก าหนดเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนที่จะ
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผลการพัฒนาฯ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ใช้ได้ภายใน 3 ปี นับจากวันผ่านการพัฒนาฯ “ 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554เรื่อง การแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
“ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในอัตราเงินเดือนเดิม หรืออัตราเงินเดือนที่เที่ยบแล้วไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือน
เดิม” 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ“ข้อ 8  ให้ กศจ.  มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้(1)  
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  17  ราย ได้ยื่นเอกสารค าขอรับการประเมินถึง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 

เพ่ือท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/สาขา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  17 ราย  มีผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 21) 

4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  17  ราย ดังบัญชี
รายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 3 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 21) 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
1) ส่วนที่ 1 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65(39 คะแนน) 
2) ส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65(26 คะแนน) 
3) คะแนนรวมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70(70 คะแนน) 

6. ก.ค.ศ. ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) ด าเนินการ ดังนี้ 
1) พิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ 
2) กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีมติอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรม 

และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษารับค าขอและเอกสารฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3) กรณีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ปรับปรุงผลงานทางวิชาการได้ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้อนุมัติผล
การประเมินของคณะกรรมการและมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการได้ โดยให้ปรับปรุงครั้งที่ 1 มีก าหนด 6 เดือน และ
ให้ปรับปรุงครั้งที่ 2 มีก าหนด 3 เดือน นับจากวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งให้ทราบ 

4) กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ 
และให้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ พร้อมทั้งแจ้งข้อสังเกต
ของคณะกรรมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบด้วย 

7. กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่ งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด รับเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ที่ผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว.3   
ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 

8. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ที่ประชุมมีมติ
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เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

9. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษตามเสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง  17  ราย แล้วปรากฎว่า 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  17 ราย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด ทุก
ราย 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้แต่งตั้ง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 
ด้านความรู้ ความสามารถ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละสายงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง  17 ราย ผ่านเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง  17 ราย มีซึ่งมีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมิต้องปรับปรุงผลงานทางวิชาการจ านวน 4 ราย  ให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1  จ านวน 5 ราย และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 8  ราย 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 3 ของคณะกรรมการฯ จ านวนทั้งสิ้น 17 รายดังนี้ 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมิน               จ านวน 4  ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1       จ านวน 5  ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน             จ านวน 8  ราย 

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษได้  ทั้งนี้         
ไม่ก่อนวันที่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) น.ส.สุขหทัย  โพธิ์สวรรค์                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม   
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  28  กันยายน  2560   

2) นางสุวิมล  บุญแตง                      ครู โรงเรียนบ้านหนองตาคง  
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  25  เมษายน  2560    
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3) นายเจริญ    พูนประเสริฐศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  12  มกราคม  2560    

4) นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  16  พฤษภาคม  2560   

3. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1  มีก าหนด      
6 เดือน นับจากวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งให้ทราบจ านวน  5   ราย ดังนี้ 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1)  นางนุสรา  ทิพย์อุทัย ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา             
2) นายสุพรรณ  ใจตรง ครู โรงเรียนบ้านซ่อง                  
3) นายทวี  ศรีธร ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์    

      

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1) นางราณี    เจนปัญญาวุฒิกุล ครู โรงเรียนบ้านช่องด่าน            
2)  นางพรพิศ นงลักษณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 

 

4. ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน     
8 ราย ดังนี้  

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1) นางศริิพร  งามข า ครู โรงเรียนวัดสระลงเรือ    
2) นส.กรกนก  ธนเกียรติธนาคูณ ครู โรงเรียนประชาวิทยาคาร    
3) นางสมใจ  ศาระสาลิน ครู โรงเรียนบ้านตลุงใต้ (ปัจจุบันย้ายไป ร.ร.บ้านหนองจอก) 
4) นางสุดาวดี  แสงอุดม ครู โรงเรียนบ้านไพรงาม    
5) นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดเบญพาด   

 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1) น.ส.วิไล ค าสุรันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพุพรหม    
2) น.ส.พึงพิศ ศรีค าอ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย    
3) นางนภาลัย  แซ่ง้อ ครู โรงเรียนประชาพัฒนา    

 

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ให้ผู้ขอรับการ
ประเมินทราบผล และกรณีมีมติไม่อนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.18  เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินผลการประเมิน ด้านที่ 

1 และด้านที่ 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 รายดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 
สาขาวชิา วันที่ส่งผลงาน 

1 นางสาววารณุี  
ตะโกภู ่

ผู้อ านวยการสถาน/
ช านาญการพิเศษ 

3906 ร.ร.บ้านบึงวิทยา คศ.3 
(46,760) 

บริหาร
สถานศึกษา 

26 พ.ค.2560 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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        
การประเมินข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

1. หลักเกณฑ์และวิธีการผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ต้องด ารงต าแหน่งวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 
3 ปี  รือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่
ยื่นค าขอ มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร และการ
พัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยด้านละ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. นางสาววารุณี ตะโกภู่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีผลการประเมิน  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  นางสาววารุณี 
ตะโกภู่ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้  

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ชุดที่ 1 
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

1. นางสาววารณุี  
ตะโกภู ่

ด้านท่ี 1 100 75 92 92 93 92.30 ผ่านเกณฑ ์
ด้านที่ 2 100 75 93.50 90.50 92.50 92.16 ผ่านเกณฑ ์
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4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่องขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามเสนอ 
และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

5. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 
และด้านที่ 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ นางสาว

วารุณี ตะโกภู่ แล้ว  ปรากฏว่าผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จึงเห็นสมควร  เห็นชอบผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานก่อนน าเสนอให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของกรรมการประเมินชุดที่ 1 ของ นางสาววารุณี ตะโกภู่  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
2. ขออนุมัติรายชื่อ  นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตระคร้ าเอน นายโชคชัย ฟักโต  

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระแท่น และนายวิชา  จุลทรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเบญพาด  วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ  เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 
ตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ท าหน้าที่ตรวจสอบ
และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นค าขอฯ 

3. ขออนุมัติให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เสนอ  ก.ค.ศ. ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมตัิตามเสนอ 
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5.19 เรื่อง  ขออนุมัติคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่
สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน
ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาด
แคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จ านวน  1 ต าแหน่ง  

ที ่ ต าแหน่ง/โรงเรียน 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

กรมบัญชี 
กลาง 

เงินเดือน วิชาเอก 

1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.กาญจนานุเคราะห์/
อ.เมืองฯ 

32714 0338225 คศ.3 58,390 ภาษาเยอรมัน 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

2. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 6088 ลงวันที่ 26  กันยายน  2560 เรื่อง การจัดสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

3. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 6869 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง คัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูก พันตามโครงการพิเศษ หรือ
โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรอัตราให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8   (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จ านวน 1  ต าแหน่ง   

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
(ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)  ประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาด
แคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ที่ประชุมมีมติ
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เห็นชอบให้เสนอเรื่องคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุน
ศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียน
ทุนรัฐบาลตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด  จึงเห็นสมควร 
1. ขออนุมัติในหลักการให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา

ทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือ
โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ขออนุมัติให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุน

ศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียน
ทุนรัฐบาล ตามวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. อนุมัติให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือก  
3. โดยขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.20 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อนุมัติ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จ านวน  1 ต าแหน่ง  

ที ่ ต าแหน่ง/โรงเรียน 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

กรมบัญชี 
กลาง 

เงินเดือน วิชาเอก 

1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วิสุทธรังษี/        
อ.ท่าม่วง 

33126 0337157 คศ.3 58,390 ชีววิทยา 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

2. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 6088 ลงวันที่ 26  กันยายน  2560 เรื่อง การจัดสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

3. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 6866 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือ
โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรอัตราให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8   (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  จ านวน 1  ต าแหน่ง   

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
(ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)  ประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาด
แคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่องคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูใน
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สาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 13  
พฤศจิกายน  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุน
ศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียน
ทุนรัฐบาลตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด  จึงเห็นสมควร 
1. สมควรอนุมัติในหลักการให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการคัดเลือกการ

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. สมควรอนุมัติให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ

ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ต าแหน่งเลขที่ 33126  ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ของ ร.ร.วิสุทธรังษี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. อนุมัติให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.21 เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๒ ราย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
๑. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
๒. นางพรทิพย์ สันทัด         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. ค าสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐                                 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๑๘ – ๑๙ 
๒. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๗๘๕/๒๕๖๐  

ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ตามค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐                                 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกย่อว่า 
“กศจ.”ในแต่ละจังหวัด  และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีค าสั่งที่ 
๗๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไปแล้วนั้น  และ
ต า ม ค า สั่ ง หั ว ห น้ า ค ณ ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ แ ห่ ง ช า ติ  ที่  ๑ ๙ / ๒ ๕ ๖ ๐  ล ง วั น ที่  ๓   เ ม ษ า ย น  ๒ ๕ ๖ ๐                                 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๗   กศจ.อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อ (๘) ของ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒.ที่ผ่านมาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ยังไม่เคยเสนอชื่อผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแต่อย่างใด 

๓.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เห็นสมควรขออนุมัติเสนอรายชื่อข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือแต่งตั้งเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
๒. นางพรทิพย์ สันทัด         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุมัติให้ข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการใน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
๒. นางพรทิพย์ สันทัด         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 
 
  

 

              (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 












































































































































































































































































































































































































































































