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 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

6. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

7. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

8. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
11. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
12. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
13. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                  
14. นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                                       ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
2. ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  

 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
4. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2. นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
4. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
6. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
7. นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
8. นางชุติกานต์  สามชูศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพม.8 
9. นางสุทธิลักษณ์  ยิ้มแย้ม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
10. นายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
11. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
14. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
15. นางลภัสรดา  สอนใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
16. นางสาวฐิติมา  พรหมมา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
17. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง

รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายบวรศักดิ์  วานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียด            
ที่เก่ียวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2561 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่  2/251  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  
๒๕๖1   ณ  ห้องประชุมแควน้อย  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็ จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2561 
               เนื่องจากรายงานการประชุม มีเอกสารรายละเอียดประกอบการประชุมเป็นจ านวนมาก  ประธานให้ฝ่าย
เลขานุการจัดเรียงล าดับเอกสารที่จะน าเสนอในเล่มรายงานการประชุม โดยให้ฝ่ายเลขานุการน าเอกสารประกอบวาระ    
ที่จะต้องใช้ในการอ้างอิงไว้ในส่วนท้ายเป็นเอกสารภาคผนวกของรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง  รับทราบผลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  
2560 มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 1 
โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช  ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากจ านวนนักเรียนลดลง
จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 ข้อ 13)  

การนี้  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 
2561 มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช  ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี    โดยให้โอนทรัพย์สินและเอกสารส าคัญของทางราชการทุกประเภท ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ต าบลทุ่งทอง  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   รายละเอียดตามประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.2  เรื่อง  การขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม  2560 มีมติเห็นชอบให้ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2) โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรีขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียน มีพ้ืนที่พิเศษ  อยู่ห่างไกล  และ
ทุรกันดาร 

 

การนี้  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 
2561  มีมติเห็นชอบดังนี้ 

1. เห็นชอบอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านเกริ
งกระเวีย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ปีการศึกษา 2561   

2. เห็นชอบอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้าน
ห้วยเสือ ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
3 ปีการศึกษา 2561     (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๔๒๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรายละเอียดดังนี้   

1. ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
ประจ าปี ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น และ
ส านักพระราชวัง แจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับ
พระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน 

2. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ือจ่ายให้หน่วยงานต่างๆน าไปจ่ายให้แก่
บุคคลดังกล่าว และนายกรัฐมนตรีได้ เห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการจัดท าพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติตามข้ันตอนปฏิบัติ 

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปรดเห็นชอบให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
สายสะพาย ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมคุรุสภา  และโปรดเห็นชอบให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) แต่ละจังหวัด ด าเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กรณีผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่๑ 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (สายที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๖๐  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) ในจังหวัดนั้น  ตามขั้นตอนปฏิบัติ                 

4. จ านวนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นที่๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (สายที่ ๑) มีดังนี ้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4.1 สพป.กาญจนบุรี     เขต  ๑        จ านวน   ๙   ราย 
4.2 สพป.กาญจนบุรี     เขต  ๒        จ านวน  ๑๖  ราย 
4.3 สพป.กาญจนบุรี     เขต  ๓        จ านวน   ๖   ราย 
4.4 สพป.กาญจนบุรี     เขต  ๔        จ านวน   ๓   ราย 
4.5 สพม. ๘ (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)จ านวน   ๑   ราย 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    จ านวน   ๑    ราย 

รวมทั้งสิ้น     จ านวน  ๓๖  ราย 
 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สายสะพาย ชั้นที่๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (สายที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๖๐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)ในจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนเมษายน 
๒๕๖๑ ทั้งนี้ภายหลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดส่งผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เดินทาง
ไปตรวจรับ ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่กรมเจ้าสังกัดก าหนด  และน ามาแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับตามประกาศรายชื่อที่
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก าหนดจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สายที่ ๑ ประจ าปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวัน
อังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี  โดย  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นประธาน และเรียนเชิญคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยการแต่งกายด้วยชุดปกติขาว 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  เรื่อง  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งท่ี 1/2561  เม่ือวันที่ 9 
กุมภาพันธ์  2561 และ ครั้งท่ี 2/ 2561เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 
1/2561  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561  และครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2561 ที่ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

4.1.1 การอนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ ด ารง
ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้
ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 155/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  

4.1.2 การอนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จากสถานศึกษาที่ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ราย นางมุกดา  บริสุทธิ์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช   วิทยฐานะครูช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 1166 รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 2 ขั้น 49,420 บาท  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ที่โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ประกาศเลิกสถานศึกษา (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)  นั้น   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้
ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 127/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2561  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  

4.1.3 การอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ)จ านวน 3 ราย  
- รายที่ ๑ นางสาวจิดาภา  โพระดก  ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีสังกัด สพป.

กาญจนบุรี เขต 1 
- รายที่ 2  นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้สังกัด สพป.

กาญจนบุรี เขต 3 
- รายที่ 3  นางอรษา  สาระศาลิน  ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านตลุงใต้  สังกัด สพป.

กาญจนบุรี เขต 2  ส าหรับ รายที่ 4   นางนลินสิรี รวมสุข   ไม่มีต าแหน่งว่างในโรงเรียนที่ประสงค์ขอย้าย นั้น  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 139/2561 ลงวันที่ 19มีนาคม 2561  และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบแล้ว  

4.1.4 การอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 110 รายนั้น  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 137/2561 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  

4.1.5 การอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ว่าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  5 รายได้แก่ 
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- น.ส.อัจฉรี จ านงกูล  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก 

- นายพนมรักษ์ อาจปักษา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย  เป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 

- นายอ านาจ คุ้มญาติ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสนตอเป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง 

- นายสงัด ไล่กระโทก ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประชาวิทยาคารเป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 

- นายเสน่ห์  รักราษฎร์       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางเป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่านั้น  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 
119/2561 ลงวันที่ 14มีนาคม 2561  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  

4.1.6 การจัดท าองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการพิจารณาองค์ประกอบ
และตัวชี้วัด และได้ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง องค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งที1่19/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  

4.1.7 การอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จ านวน 3 ราย คือ 

- นายศรชัย  ไชยวุฒิ   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  ให้ด ารงต าแหน่ง            
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 22  อัตราเงินเดือน 19,090 บาท  

- น.ส.ณัฐกาญจน์  สมคิด   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ให้ด ารงต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 35 อัตราเงินเดือน 24,100 บาท  

- นางธิดารัตน์  ภัทรวังส์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ  ให้ด ารงต าแหน่งวิชา
การศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  อ 44 อัตราเงินเดือน 30,100 บาท  นั้น  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 128/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.1.8 การอนุมัติผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารง
ต าแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1จ านวน  84  ราย สังกัด  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 4 ราย สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 3 ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 26 ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 23 ราย 
และสพม.8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 8 ราย รวมทั้งหมด 28 ราย นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้ด าเนินการออก  ค าสั่งที่ 123/2561  สั่ง ณ วันที่14 มีนาคม 2561 ค าสั่ง ที่ 134/2561  สั่ง ณ วันที่ 19 
มีนาคม 2561  ค าสั่งที่ 135/2561  สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561  ค าสั่ง 152/2561  สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 และค าสั่งที่ 155/2561  สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.1.9 การอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  สังกัด  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 6 ราย สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 จ านวน 2 ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 3 ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 3 ราย และสพม.8 (ใน
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 8 ราย รวมทั้งหมด 22 ราย นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการ
ออกค าสั่ง ที่ 1322/2561  สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
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4.1.10 การอนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  สังกัด  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 1 ราย และสพม.
8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 6 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้
ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 138 /2561  สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2561 และค าสั่งที่ 158/2561  สั่ง ณ วันที่ 4 
เมษายน 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.1.11 การอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่1 และด้านที่2)นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออก
ค าสั่ง ที่ 131/2561  สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2561 และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.1.12 การอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2)  สังกัด  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 3 ราย สพป.
กาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 3 ราย และสพม.8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 1 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย นั้น
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 129 /2561  สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม  พ.ศ. 2561 
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.1.13 การอนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 3)  สังกัด  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 3 ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 
3 จ านวน 3 ราย และสพม.8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 4ราย รวมทั้งหมด 7 ราย นั้นส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่  129 /2561  สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม  พ.ศ. 2561 และค าสั่งที่ 
159/2561  สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.1.14 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญจ านวน 2 ราย  ได้แก่  

- นายสุรพล  พละศักดิ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์) สังกัด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

- นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ  ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 118/2561  สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม  พ.ศ. 
2561และค าสั่ง 124/2561  สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3 เรื่อง   การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 อนุมัต ิให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 เมษายน 2560จ านวน 43 อัตรา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวมารายงาน
ตัวและเลือกโรงเรียน จ านวน 42 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 41 ราย เป็นผู้มีความประสงค์จะย้ายหรือโอน
ตามผลการสอบแข่งขันได้ จ านวน 1 ราย  และมีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกเคมี สละสิทธิ์ จ านวน 1 ราย มีรายละเอียด
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ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล ล าดับที่ เลขที่ต าแหน่ง บรรจุโรงเรียน 
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

1 นางสาวณภัทรนันท์   ยอดค า 87 1839 กาญจนานุเคราะห์ 
2 นายชัยวัฒน์   แสงทอง 88 3214 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
3 นางสาวเบ็ญจมาตร   รัศมีรณชัย 89 3921 วัดเขารักษ์ 
4 นางสาวทิพวัลย์   จระเข้ 

 
 

90 
 
 

2526 บ้านท่ามะกา 
(มีความประสงค์จะย้ายหรือโอนตาม
ผลการสอบแข่งขันได้) 

5 นายณัฐกานต ์ เนตรนัตตา 91 2777 วัดวังก์วิเวการาม 
6 นางสาวนิธิกานต์   กวางคีรี 92 2139 วัดตะคร้ าเอน 
7 นางสาวณัฐนันท์   แสงช้าง 93 2593 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8 นางสาวพิมชนก   สุขรักษ์ 94 267(พ) วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
9 นางสาวอรรธิกา   มงคลสมัย 95 668 วัดท่าน้ าตื้น 

10 นางภัทรศยา  ธนภัทรวาทิน 96 1234 วัดขุนไทยธาราราม 
11 นายชนาธร   กาฬภักดี 97 1868 วัดดาปานนิมติมิตรภาพท่ี 142 

12 นางสาวศิริวรรณ   นันตาแก้ว 98 419 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
13 นายพรรษา   อ่วมมณี 99 2349 วัดหวายเหนยีว “ปุญสริิวิทยา” 

14 นางสาวบุษยมาศ   กานุมาร 100 2749 บ้านวังสิงห์ 
15 นายอธิพล   อรัญเขตคาม 101 376 บ้านยางขาว 
16 นางสาวทิพย์รัตน์  มณีพงษ์ 102 37 บ้านหัวหิน 
17 นางสาวศศิรวีย์  เกษศรี 103 1429 วัดหนองตะโก 
18 นางสาววรกาญจน์  นิรัติศัยดีสกุล 105 2104 ท่าเรือพิทยาคม 
19 นางสาวเมธินี  มะโนรส 106 1718 วัดหนองพังตรุ 
20 นางสาวพัชรารัตน์  สิทธิเลาะ 107 3258 บ้านช่องด่าน 
21 นางสาวมณีรัตน์  ชลเพชร 108 1647 วัดศรีสุวรรณาราม 
22 นางสาวปัทมา  นาคเกิด 109 1908 วัดคร้อพนัน 
23 นางสาวกมลรัตน์  พรดี 110 3247 บ้านช่องด่าน 
24 นางสาวสมฤทัย   ชุมทอง 111 1665 วัดท่าตะคร้อ 
25 นางสาวศศิกมล   พรรณบัตร 112 3215 บ้านหนองหว้า 
6 นายศริิวัฒน์   แก้วขาว 113 2652 บ้านทุ่งประทุน 
27 นางสาวสุดานันท์  เกียรติอมรเวช 114 2064 บ้านหนองตาแพ่ง 
28 นางสาววิจิตรา  ตะมะวงศ์ 115 2886 บ้านสารวัตร 
29 นางสาวรัตนาภรณ์  ลออ า 117 380 บ้านหนองหอย 
30 นางสาวกมลณัชธน์  ชุ่มพระวงศ์ 118 4727 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
31 นางสาวนฤมล  ทองงาม 119 4340 วัดใหม่ภูมิเจริญ 
32 นายช านาญยุทธ  วิมลวุฒิวงศ์ 120 4449 ประชาพัฒนา 
33 นายธนากร  ธิตุ้ย 121 4064 บ้านหนองปลาซิว 
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ที ่ ชื่อ -สกุล ล าดับที่ เลขที่ต าแหน่ง บรรจุโรงเรียน 
34 นางสาวศิริรัตน์  ช่วยพันธุ์ 122 1461 บ้านเขาหินตั้ง 
35 นางสาววธิยา  กาญจนศิริ 123 5167 บ้านปากนาสวน 
36 นายกิตติพันธ์เมฆ  อุตส่าห์ 124 4109 เมตตาจิตต 
37 นางสาวดาราวดี  ลิ้มสุวรรณ 125 2135 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 
38 นายนรากรณ์  หิรัตพรม 126 3376 บ้านไร่ป้า 

กลุ่มวิชาเอก  ฟิสิกส ์
39 นายทรงชัย  แซ่ย่าง 6 2375 วิสุทธรังษี 

กลุ่มวิชาเอก การบัญชี 
40 นางสาวกนกวรรณ  ปิลา 4 100754 ร่มเกล้า 

กลุ่มวิชาเอก  เคมี 
41 นางสาวอรอนงค์  เอกพงษ์ 7 1942 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
42 นางสาวปารมี  ศิริคะรินทร ์ 8 26669 ร่มเกล้า 

  ทั้งนี้ มีต าแหน่งว่างคงเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 1 อัตราดังนี้ 
 

ที่ 
 

โรงเรียน 
 

สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

เลขที่ต าแหน่ง 
มีความต้องการ

วิชาเอก 
1 ประชามงคล สพม.8 หนองปรือ 124234 เคมี 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4  เรื่อง  การให้รายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน  
              ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติเป็นหลักการให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ๆ น ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู ้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ใน
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  และรายงาน กศจ.กาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

การนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์ขอใช้บัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในสาขาวิชาเคมี  วิชาการเงินการบัญชี  และวิชา
วิทยาศาสตร์  จ านวน 8 อัตรา  เพ่ือไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ต าแหน่งครูผู้ช่วย ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ดังกล่าว  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเรียบร้อยแล้ว   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน   1   อัตรา 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล ล าดับที่ กลุ่มวิชาเอก บรรจุโรงเรียน 
1 นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 5 การเงินและบัญชี กรรณสูตศึกษาลัย  สพม.9  

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  จ านวน   2   อัตรา 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล ล าดับที่ กลุ่มวิชาเอก บรรจุโรงเรียน 
1 นายอังกฤษ ไกรดัด 10 เคมี หนองเสือวิทยาคม  สพม.4 
2 น.ส.พรรษา เทียมเท่าเกิด 7 การเงินและบัญชี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 

สพม.4 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จ านวน   1   อัตรา 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล ล าดับที่ กลุ่มวิชาเอก บรรจุโรงเรียน 
1 น.ส.สธุิชา  ทศพร   10 การเงินและบัญชี สตรีพัทลุง  สพม.12 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จ านวน   4   อัตรา 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล ล าดับที่ กลุ่มวิชาเอก บรรจุโรงเรียน 
1 นายพีรวัฒน์  ค าแก้ว 137 วิทยาศาตร์ บ้านบัวแดงสพป.นครปฐม เขต 1 
2 น.ส.นิธิรัศมิ์  แสงวารินทร์ 138 วิทยาศาสตร์ บ้านแหลมกะเจา สพป.นครปฐม เขต 1 
3 น.ส.ทิพย์วิมล  สงเคราะห์ 139 วิทยาศาสตร์ บ้านสามัคคสีพป.นครปฐม เขต1 

4 นายกิตติลักษณ์ กุลัพบุรี 140 วิทยาศาสตร์ วัดห้วยม่วงสพป.นครปฐม เขต1 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6 การเปิดรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)  
      ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,   
      เขต 2 และ เขต 4 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 มาตรา 54 ก าหนดให้รัฐตองด าเนินการให้เด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเป็นเวลา 12 ป ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไมเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐต
องด าเนินการให้เด็กเล็ก ไดรับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพ่ือเข้ารับ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560
แล้ว 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพ่ือเข้ารับ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 
ดังนี้ 
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1. การรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ 

2. การนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 

แนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ปีการศึกษา 
2560 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560  ไว้ดังนี้ 

1. สถานศึกษาท่ีเคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้เปิดรับเด็กอนุบาล
อายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ ไม่เกินจ านวนห้องท่ีรับอยู่เดิม  

2. สถานศึกษาท่ีไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพ้ืนที่บริการไม่มีสถานศึกษา
หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืนเปิดรับให้รับเด็กที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้ตามความพร้อมของ
สถานศึกษา  

3. พ้ืนที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืนจัดการศึกษาอนุบาลอายุ 
3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจ านวนเด็กเกินขีดความสามารถให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เปิดรับเด็กได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา  

4. การจัดชั้นเรียน เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 เด็กที่มีอายุไม่
น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และ 3 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 1-3 ให้ด าเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ 

เพ่ือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    ได้ด าเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลการรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) 
ได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ 
ในปีการศึกษา 2561เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรับเด็กเพ่ือเข้ารับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์)  ดังนี้ 
                         1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน    3  โรงเรียน 
                         2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน  52  โรงเรียน 
                         3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จ านวน  30 โรงเรียน 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 3 ) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.7  เรื่อง  โรงเรียนเอกชนทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี 
ที่สื่อมวลชน ได้เสนอข่าวว่าโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีการทุจริตเงินอุดหนุน มีรายชื่อนักเรียนซ้ าซ้อน และพบ
พิรุธปลอมสูติบัตร ตลอดจนได้รับการประสานจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ให้เร่งรัดด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยด่วน เพ่ือไปรับฟังพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเรียกบุคคลเอกสารหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้อง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการไปตรวจสอบ
โรงเรียนอ านวยวิทย์กาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปความเห็นและข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า พบการ
ปลอมแปลงเอกสารใบสูติบัตร การปลอมแปลงส าเนาทะเบียนบ้านการปลอมแปลงใบมอบตัวเด็กนักเรียนและหรือใบ
สมัครเข้าเรียนหรือการจัดท าหรือแก้ไขเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นการกระท าโดยเจตนาเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่า
เป็นเอกสารที่แท้จริง อีกท้ังกระท าไปโดยเจตนาเพ่ือทุจริตโดยปกปิดข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลจาก
ทางราชการและมีการกระท าโดยการน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน(PSIS) อันเป็นเท็จ โดยเจตนา
ทุจริต อันเป็นเหตุท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาตรวจสอบแล้วเพ่ือให้มีการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท า
ความผิด เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ และไปให้
ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อไป 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระท่ี 5.1  การพิจารณาเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

กาญจนบุรี ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม 
เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณา หลังจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1 เรื่อง   การด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2560 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  3  
คน      

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา   พ.ศ.2560 ประกาศ 
ณ วันที่   28  ธันวาคม พ.ศ.2560 หมวด 4 คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ข้อ 21 (2)  

2. หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 02058/286 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561   
เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ  ด้านการศึกษาระดับจังหวัด 
 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา พ.ศ.2560 เมื่อวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยปรับปรุงจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 เพ่ือให้การบริหารและการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการ โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 7 หมวด และก าหนดบทเฉพาะกาลไว้(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4) 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
การศึกษา พ.ศ.2560 หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ข้อ 21 (2) และ (ง) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ด้านบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงแจ้งหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครบุคคลหรือแบบเสนอชื่อและน าส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการต่อไป 
ภายในวันที่  5  มีนาคม  2561  

3. มีหน่วยงาน/ส่วนราชการได้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ จ านวน  5  คน 
ประกอบด้วย  

3.1 นายณัฐวุฒิ  ไถ้เงิน            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
3.2 นายภักดี  พรหมเกิด           รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  
3.3 นายธัชวีร์  ลีละวัฒน์ หัวหน้าอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล 
3.4 นายอุดม เหลืองสด ประธาน อกศจ.กาญจนบุรี 
3.5 นายณรงค์ พันธ์คง หัวหน้าโครงการบริการข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
                                          กาญจนบุร ี
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ตรวจสอบเอกสารใบสมัคร/แบบเสนอรายชื่อที่หน่วยงาน เสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด แล้วมี
ความเห็นว่าทุกคนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา จึงน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา การศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาก่อนน า เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจากบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ เสนอให้พิจารณา  
จ านวน  5  คน เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ จ านวน 3  คน  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  

ได้พิจารณาเอกสารใบสมัคร/แบบเสนอรายชื่อที่หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด แล้วมีมติเห็นชอบให้น าเสนอผู้มีคุณสมบัติทั้ง 5 ราย ต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.) โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 นายณรงค์ พันธ์คง 
ล าดับที่ 2 นายธัชวีร์  ลีละวัฒน์ 
ล าดับที่ 3 นายภักดี  พรหมเกิด   
ล าดับที่ 4 นายอุดม เหลืองสด 
ล าดับที่ 5 นายณัฐวุฒิ  ไถ้เงิน 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จากจ านวน  5  คน คัดเลือก
ให้เหลือ จ านวน 3  คน  เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแต่งตั้งหรือไม่ ประการใด  

ล าดับที่ 1 นายณรงค์ พันธ์คง 
ล าดับที่ 2 นายธัชวีร์  ลีละวัฒน์ 
ล าดับที่ 3 นายภักดี  พรหมเกิด   
ล าดับที่ 4 นายอุดม เหลืองสด 
ล าดับที่ 5 นายณัฐวุฒิ  ไถ้สกุล                  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

ระดับจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
รายที่ 1  นายณรงค์  พันธ์คง    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ICT 
รายที่ 2  นายภักดี  พรหมเกิด   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ICT 
รายที่ 3  นายอุดม  เหลืองสด   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 
ส าหรับ นายธัชวีร์  ลีละวัฒน์เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน 
 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 5.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้ 
นายอุดม เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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5.2 เรื่อง    ขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 640,000 บาท เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด 
1.1 จัดประชุมวางแผนก าหนดโครงสร้างของข้อมูลสารสนเทศ ตามความต้องการจ าเป็น 

พร้อมทั้งประเมินความพร้อมของฐานข้อมูล และทดสอบระบบโดยจัดท า school mapping ของเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
ตั้งแต่อายุ 0 – 8 ปี 

1.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ  
2.1 แต่งตั้งคณะท างานและจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ  
2.2 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิง

บูรณาการ  
2.3 จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ  

กิจกรรมที่ 3 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

3.1 ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเด็กปฐมวัยเข้าเรียน 
3.2 จัดอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3.3 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เรื่อง โรงเรียนพ่อแม่ ในศตวรรษที่ 21(

กลุ่มเป้าหมายเจาะจง เพ่ือเป็นต้นแบบ) 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด 
4.1 การประชุม/อบรม/สัมมนาต่างๆ(การพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง) 
4.2 นิเทศ ติดตามหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
4.3 ประชุมสรุป และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเพ่ือเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความสอดคล้อง เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของจังหวัดให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จังหวัดกาญจนบุรี  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 6) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  
รับทราบหลักการ และเห็นชอบการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จังหวัด
กาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด 

  1.1 จัดประชุมวางแผนก าหนดโครงสร้างของข้อมูลสารสนเทศ ตามความต้องการจ าเป็น พร้อม
ทั้งประเมินความพร้อมของฐานข้อมูล และทดสอบระบบโดยจัดท า school mapping ของเด็กปฐมวัยในจังหวัด
กาญจนบุรี ตั้งแต่อายุ 0 – 8 ปี 

  1.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

2.1แต่งตั้งคณะท างานและจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี 

2.2 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิง
บูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี 

2.3 จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัด
กาญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

3.1 ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเด็กปฐมวัยเข้าเรียน 
3.2 จัดอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3.3 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เรื่อง โรงเรียนพ่อแม่   ในศตวรรษที่ 21(

กลุ่มเป้าหมายเจาะจง เพ่ือเป็นต้นแบบ) 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด 
4.1 การประชุม/อบรม/สัมมนาต่างๆ(การพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง) 
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4.2 นิเทศ ติดตามหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
4.3 ประชุมสรุป และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

จังหวัดกาญจนบุรี ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณารายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 4 กิจกรรม ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอหรือไม่
ประการใดจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

5.3 เรื่อง   ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาแล ะ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1,200,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
การจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึ กษาและอุดมศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาคโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดท ายุทธศาสตร์และจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา 
3. คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า  3  แห่ง 
4. นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรเชิงประจักษ์ 
5. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000  

บาท   
6. นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 3 แห่ง  
7. จัดประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือน าเสนอหลักสูตร 
8. นิเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการฯ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 7) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ และสามารถพัฒนาการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และระดับภูมิภาคอย่างบูรณาการ 

 

จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมือ่วันที่ 3 เมษายน 2561  ได้

พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับกิจกรรมโดยให้จัดเวทีประชาคม และดูว่าในบริบทของจังหวัดกาญจนบุรี 
ต้องการผู้เรียนในสาขาอาชีพอะไร โดยต้องมากกว่า 3 อาชีพ และคัดเลือกหลักสูตรให้ได้อย่างน้อย 3 หลักสูตรและขอให้
พิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือก าหนดหลักสูตร /แนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือแสดงความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการผลผลิตของโครงการฯ 
ท าแล้วให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และเห็นผลเป็นรูปธรรม 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม  เพ่ือจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561   ดงันี ้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ /ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
2. จัดประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือก าหนดหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
3. ท ายุทธศาสตร์และจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
4. รับสมัคร /คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า  3  แห่ง 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 
6. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 3 แห่ง ๆ ละ 100,000  บาท 
7. นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรเชิงประจักษ์ 
8. จัดประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือน าเสนอหลักสูตร 
9. นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 3 แห่ง  
10. นิเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่
ประการใดจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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5.4 เรื่อง    ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 4 

 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2  และ เขต 4  มีความประสงค์ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต2  และ เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
 (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ

งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 8  ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้ 
(1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบ
แนวทางการจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนด
แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการบริหาร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานที่สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 4  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 

3.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

แผนงาน/กลยุทธ ์

งบพัฒนา/งบกลยทธ ์ งบแลกเป้า  

รวมทั้งสิ้น จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

งบบริหารส านักงาน(16รายการ) - - - - 3,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

4 514,000 5 1,572,700 2,086,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและสง่เสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3 306,358 15 3,425,800 3,732,158 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนุน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 1,396,180 - - 1,396,180 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึษาและ
การเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

1 147,850 - - 147,850 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อมการศึกษา 

1 233,300 1 100,000 333,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบ
บริหารจัดการและสง่เสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8 2,401,490 1 80,000 2,490,490 

รวมทั้งสิ้น 19 4,999,18 22 5,178,500 13,177,678 
 

(ดังเอกสารประกอบหมายเลข 1) 
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3.๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

แผนงาน/กลยุทธ์ 

งบพัฒนา/งบกลยุทธ์ งบแลกเป้า  

รวมทั้งสิ้น จนวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

งบพ้ืนฐาน 

(20 รายการ) 

- - - - 3,150,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

๑  23,000 7 1,918,810 1,941,810 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่ขัน 

 ๕  1,006,100 17   4,896,900 5,903,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔   171,000 - - 171,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๓   91,800 - - 91,800 

ยุทธศาสตร์ที่  5. จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2  - 2  230,000 230,000 

ยุทธศาสตร์ที่  6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

๑3 1,558,100 2 34,000 1,592,100 

รวมทั้งสิ้น 28 2,850,000 28  7,079,710 13,079,710 
 
 

(ดังเอกสารประกอบหมายเลข 2) 
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3.๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
จ าแนกตามแผนงาน และกลยุทธ์  6 กลยุทธ์  จ านวน  35โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  12 ,545,200  บาท 
จ าแนกเป็น 

 งบบริหารส านักงาน   6,945,400  บาท   
 งบแลกเป้า             4,655,000  บาท  
 งบ สพฐ.     511,800   บาท  
 งบอ่ืน ๆ     333,000   บาท 

 

แผนงาน / กลยุทธ์ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 โครงการ 4,500,000 
กลยุทธ์ที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 4  โครงการ 1,105,000 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดควาสามารถในการแข่งขัน 

13  โครงการ 4,311,000 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6  โครงการ 1,711,800 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา
และกรเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4 โครงการ 380,000 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ 150,000 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

    5 โครงการ     387,400 

รวมทั้งส้ิน 35 โครงการ 12,545,200 
 

(ดังเอกสารประกอบหมายเลข 3) 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 4  
และสมควรอนุมัติเป็นหลักการให้ปรับรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้เป็นไปในแนวเดียวกันหรือมีความสอดคล้อง
กันในการจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  

ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 4  และเห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพจิารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 4  โดย
ผ่านการตรวจสอบของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 4  
แล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอหรือไม่ ประการใด 

 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

5.5 เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน  ๒  

ครอบครัว ดังนี้ 
1. นายนิสิต  ลาภลิขิตกุล (ผู้ปกครอง) อยู่บ้านเลขท่ี  35/7-8   ถนนแสงชูโต ต าบลท่าม่วง  อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้แก่บุตร จ านวน 1  คน  ได้แก่  เด็กหญิงณสิตา  
ลาภลิขิตกุล  อายุ  6 ปี  ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนลาภลิขิตกุล ”  

2. นางสุวิมล  ถาวร (ผู้ปกครอง) อยู่บ้านเลขที่  85  หมู่ 6  ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ให้แก่บุตร จ านวน  1  คน ได้แก่   เด็กชายภูผา  
ถาวร  อายุ  ๑3  ปี  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนริมรั้ว”   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑9/๒๕๕๙ ลงวันที่ 3  เมษายน ๒๕60เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   มาตรา 12   ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
จ านวน  2  ครอบครัว  ดังนี้  

1. นางสุวิมล  ถาวร  (ผู้จัดการศึกษา)  เลขประจ าตัวประชาชน ๑-๑๔๙-๐๐๐๕๔-๗๘-๑ โดยจัดการศึกษา
ให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จ านวน 1  คน คือ เด็กชายภูผา  ถาวร  อายุ  ๑3 ปี เลขประจ าตัวประชาชน  ๑-๗๑๐๑-
๐๑๒๐๗-๘๓-๔  ในระดับมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1 - 3) และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยใช้ชื่อว่า “บ้าน
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เรียนริมรั้ว” สถานที่จัดการศึกษา  ณ  บ้านเลขท่ี ๘๕  หมู่ ๖  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   

2. นายนิสิต  ลาภลิขิตกุล  (ผู้จัดการศึกษา)เลขประจ าตัวประชาชน  3-7106-00032-16-5  โดยจัด
การศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จ านวน 1  คน คือ  เด็กหญิงณสิตา  ลาภลิขิตกุล  อายุ 6 ปี เลขประจ าตัวประชาชน  
1-1030-00254-40-1  ในระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1 - 6 ) และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยใช้
ชื่อว่า “บ้านลาภลิขิตกุล ” สถานที่จัดการศึกษา  ณ  บ้านเลขที่ 159/3  ถนนแสงชูโต ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี  

 

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแผนและหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  ๒๕61  และผู้จัดการศึกษา 
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามท่ีคณะกรรมการฯ ให้ค าปรึกษา แนะน า เรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  ได้ตรวจสอบค าขออนุญาตจัดการศึกษาแล้ว ครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นไปตามข้อ  2   ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 

อ านาจตามหน้าที่ ข้อ ๔ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑  
มีนาคม  ๒๕๕๙ ที่ ก าหนดให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้โอนอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 

ดังนั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงมีอ านาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามมาตรา ๓๘วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม และตาม
มาตรา  ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นค าขออนุญาตสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัวจัดการศึกษา

ต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
การพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษา ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๑. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

แก่ครอบครัวที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ภายในสามสิบวันตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ว่า
ด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ 

๒. คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาต หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษาในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา ต้องแจ้งเหตุผลและแนะน า ให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ในกรณีผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน อาจท าหนังสือขอทบทวนมติของ กศจ. โดยให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้
ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณา 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และกฎ
กรทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒  

จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ครอบครัวทั้ง ๒ ครอบครัว จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรใน
ปกครองได้  ทั้งนี้ การเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวในครั้งต่อไป  ให้ด าเนินการตามระเบียบและ
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. บันทึกสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. น าแผนการจัดการศึกษา หลักสูตร เอกสารประกอบการขออนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  

ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ .กาญจนบุรี
พิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาเห็นชอบให้ครอบครัวทั้ง 2 ครอบครัว จัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
๑  โดยการเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวในครั้งต่อไป ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. บันทึกสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. แผนการจัดการศึกษา หลักสูตร เอกสารประกอบการขออนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาพิจารณา ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ทั้ง 2 ครอบครัว จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ตามที่เสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑  
                (๑  เมษายน 2561)  

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561  ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551และตามแนวทางการจัดสรรโควตาที่ได้จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,408  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน            4  ราย   
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,005  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน            6  ราย 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,206  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน      3  ราย  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,024  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน      3  ราย    

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี)    
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,446  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน      6  ราย  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

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

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
6. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540เรื่อง  

ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
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7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว 10  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552เรื่อง ซักซ้อมแนว
ปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้ น
เงินเดือนข้าราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.406/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด 
12. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 ลงวันที่9 

มีนาคม2561 เรื่อง  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 
13. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 
14. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560 
15. ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 

ในภูมิภาค  เรื่อง  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
๗  เมษายน ๒๕๖๐ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551และได้ก าหนดให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าให้
เลื ่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 1 ขั ้น ได้ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เฉพาะจ านวนเต็ม โดยรวมผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 
(1 ขั้น) อยู่ในโคตานี้ด้วย ส าหรับการปัดเศษของโควตา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง 

2. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561  อนุมัติการจัดสรรโควตาเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2561) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8(ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ได้ด าเนินการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561  และค านึงถึงผลการทดสอบระดับชาติ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการทดสอบปลายภาค/ปลายปี  ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้  ผลงานดีเด่น มา
เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย  โดยถือระเบียบปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ.  ประกาศ สพฐ. มติ กศจ. และแนว
ปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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4. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย
คณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 

4.1 คณะกรรมการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต  ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามโควตาที่ได้รับ
จัดสรร  พร้อมจัดท าบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2561) เสนอให้คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาและคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเรียบร้อยแล้ว 

(ดังเอกสารประกอบหมายเลข 5) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของหน่วยงานและ

โรงเรียนต่างๆ ตามบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนและเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การใช้โควตา คุณสมบัติตัวบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทางราชการ
ก าหนด และพิจารณาโควตาที่เหลือเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควร  ให้ความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2550 

 

ความเห็นคณะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อ

วันที่ 5 เมษายน  2561 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น  ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ
หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ ๑ (๑  เมษายน 2561)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 2  และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส่วนผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑  เมษายน 2561) ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และ เขต 4  เห็นชอบให้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด เสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม กศจ.  พิจารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขต  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาตามประเด็นดังต่อไปนี้หรือไม่ หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2561)  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ลงมาจ านวน1,408 ราย โควตาร้อยละ 15  
คิดเป็น 211.20 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา1 เมษายน 2561 

การจัดสรร 
โควตาเพ่ิมเติม 

คน 
โควตา 
15% สถานศึกษา 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.1 1,408 211.20 124 56 21 10 
กลุ่มข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน 14 2.10 0 0 2 1 
กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 133 19.95 0 0 19 3 
กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 1,261 189.15 124 56 0 6 

1. เสนอเลื่อนเงินเดือน กรณี 0.5 ขั้น  จ านวน  1,172  ราย 
2. เสนอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น กรณีข้าราชการลาเกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลาป่วย

จ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2550ข้อ 6 (8) (ค) จ านวน 2 ราย 
               - นายบุญชัย เอมเสม ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก ลาป่วย 2 ครั้ง 26 วันท าการ จาก
สาเหตุเป็นไตเรือรังระยะสุดท้าย(ตามใบความเห็นแพทย์) และผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น ร้อย
ละ 92 ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เสนอขอให้เลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น 
               - นายสันติ  ตะพัง ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ลาป่วย 1 ครั้ง 60 วันท าการ  จาก
สาเหตุเป็นมะเร็งปอด(ตามใบความเห็นแพทย์) และผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
ร้อยละ 91 ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่ประจักษ์ โดยในขณะที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนว่างลง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เสนอขอให้เลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น 

 (ตามบัญชีเสนอขอของโรงเรียน) 
3. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน   23   รายดังนี ้

 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน  จ านวน 19  ราย 
 - ลาเกินก าหนด 3  ราย 
 - มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องปรับปรุง  1   ราย 
 (ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1) 

ในการนี้ การจัดสรรโควตาคงเหลือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 1  โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาจัดสรรโควตาคงเหลือจัดสรรให้กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาโดยเศษที่เหลือจากโรงเรียนน ารวมใน
เครือข่าย และพิจารณาจัดสรรให้ตามตัวเต็มของเครือข่าย 
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   กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน  ระดับ 9 – 11 อันดับ คศ.4 – คศ.5 จ านวน 4 ราย 
(โควตา 15 % = 0.60)  การจัดสรรโควตาในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็นโควตารวมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอขอเลื่อน
เงินเดือน ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2561) จ านวน  0.5 ขั้น ทุกราย โดยเสนอเรียงล าดับความดีความชอบรายงานไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  

1) นางเตือนใจ  รักษาพงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
2) นายอ านาจ  สุนทรธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
3) นายสุรพล  พลศักดิ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 
4) นางระยอง  บุญยวง        คร ูโรงเรียนตลาดส ารอง 
 - ข้าราชการในกลุ่มที่ 2 หากได้รับจัดสรรโควตากรณีพิเศษเพ่ิมเติมจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอขอให้ผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น คือนางเตือนใจ  รักษาพงศ์   
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
 

2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ลงมาจ านวน1,005 ราย โควตาร้อยละ 15  
คิดเป็น 150.75 

สังกดั/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจดัสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 การจดัสรร 
โควตา
เพิ่มเติม 

คน 
โควตา 
15% สถานศกึษา 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.2 1,005 150.75 87 42 15 6 

กลุ่มข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน 14 2.10 0  0  2 2 

กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 92 13.80  0  0 13 2 

กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 899 134.85 87 42  0 2 

1. เสนอเลื่อนเงินเดือน กรณี 0.5 ขั้น                  จ านวน 838 ราย 
(ตามบัญชีเสนอขอของโรงเรียน) 

   2. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน17 รายดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จ านวน 17 ราย 

(ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 2) 
 

ในการนี้ การจัดสรรโควตาคงเหลือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาจัดสรรโควตาคงเหลือ จัดสรรให้กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาโดยเศษที่เหลือจากโรงเรียนน ารวมใน
กลุ่มโรงเรียนและพิจารณาจัดสรรให้ตัวเต็มของกลุ่มโรงเรียน 
 

 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน ระดับ 9 – 11 อันดับ คศ.4 – คศ.5 จ านวน  6 ราย (โควตา 



31 
 

15 % =0.90)  การจัดสรรโควตาในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็นโควตารวมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1เมษายน 2561) จ านวน  0.5 ขั้น ทุกราย โดยเสนอเรียงล าดับความดีความชอบรายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  

1) นายโชคชัย  ฟักโต   ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
2) นายวิชา  จุลทรักษ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเบญพาด 
3) นายอภิชาติ  แก่นน้อย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
4) นายนคร  มากมีทรัพย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 
5) นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
6) นายบรรจง ปิ่นปฐม  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
    -ข้าราชการในกลุ่มที่  2 หากได้รับจัดสร รโควตากรณีพิ เศษเ พ่ิมเติมจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอขอให้ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น คือ นายโชคชัย  ฟักโต
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 

 

3. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2561)สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 
 กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ลงมาจ านวน1,206 ราย โควตาร้อยละ 15  
คิดเป็น 180.90 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 251 
การจัดสรร 

โควตาเพิ่มเติม 
คน 

โควตา 
15% สถานศึกษา 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.3 1,206 180.90 134 0  1 34 

กลุ่มข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน 8 1.20  0 0  1 1 

กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 77 11.55  0 0  11 6 

กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 1,21 168.15 134  0  0 27 

 
1. เสนอเลื่อนเงินเดือน กรณี 0.5 ขั้นจ านวน  1,014  ราย 

(ตามบัญชีเสนอขอของโรงเรียน) 
   2. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน  12  รายดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน  จ านวน 11  ราย 
 - ลาเกิน 1  ราย 
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 (ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 3) 
ในการนี้ การจัดสรรโควตาคงเหลือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 3โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรโควตาคงเหลือจัดสรรให้กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาโดยเศษที่เหลือจากโรงเรียนน า
รวมในกลุ่มโรงเรียนและพิจารณาจัดสรรให้ตัวเต็มของกลุ่มโรงเรียน 

 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน ระดับ 9 – 11 อันดับ คศ.4 – คศ.5 จ านวน  3 ราย (โควตา 
15 % =0.45)  การจัดสรรโควตาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็นโควตารวมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1เมษายน 2561) จ านวน  0.5 ขั้น ทุกราย โดยเสนอเรียงล าดับความดีความชอบรายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  

   1)  นายสมัย  สุขศรี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 
   2)  นายอารินทร  โพธิ์สวรรค์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 
   3)  นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 

   - ข้าราชการในกลุ่มที่ 2 หากได้รับจัดสรรโควตากรณีพิเศษเพ่ิมเติมจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เสนอขอให้ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น คือ นายสมัย  สุขศรี  
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 

 

4. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ลงมาจ านวน1,024 ราย โควตาร้อยละ 15  
คิดเป็น 153.60 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 
การจัดสรร 

โควตาเพิ่มเติม 
คน 

โควตา 
15% สถานศึกษา 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.4 1,024 153.60 94 38 14 7 
กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 9 1.35 0  0  1 2 
กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 90 13.50 0  0  13 2 
กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 925 138.75 94 38  0 3 

    
1. เสนอเลื่อนเงินเดือน กรณี 0.5 ขั้น จ านวน 857 ราย 

(ตามบัญชีเสนอขอของโรงเรียน) 
   2.เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกิน 0.5 ขั้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว10 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 
เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จ านวน ....-... ราย  ดังนี้  
 3. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน 14 รายดังนี้ 
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 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จ านวน 12 ราย 
 - สายเกิน 8 ครั้ง จ านวน 1 ราย 
 - ลาศึกษาต่อ 2 ปี (โดยใช้เวลาราชการ) จ านวน 1 ราย 

(ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 4) 
ในการนี้ การจัดสรรโควตาคงเหลือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 4โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรโควตาคงเหลือจัดสรรให้กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาโดยเศษที่เหลือจากโรงเรียนน า
รวมในกลุ่มโรงเรียนและพิจารณาจัดสรรให้ตัวเต็มของกลุ่มโรงเรียนเศษที่เหลือจากกลุ่มโรงเรียนน ารวมทุกกลุ่มโควตา 
 

 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน ระดับ 9 – 11 อันดับ คศ.4 – คศ.5 จ านวน 3 ราย (โควตา 
15 % =0.45)  การจัดสรรโควตาในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็นโควตารวมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1เมษายน 2561) จ านวน 0.5 ขั้น ทุกราย โดยเสนอเรียงล าดับความดีความชอบรายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  

1) นายร าลึก  สนพราย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 
2) นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
3) นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ  ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 

    -ข้าราชการในกลุ่มที่ 2หากได้รับจัดสรรโควตากรณีพิเศษเพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอขอให้ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น คือนายร าลึกสนพราย  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านช่องด่าน  

5. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน2561)สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
 กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ลงมาจ านวน1,446 ราย โควตาร้อยละ 15 คิดเป็น 
216.90 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 
การ

จัดสรร 
โควตา
เพิ่มเติม คน 

โควตา 
15 สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน/

เครือข่าย 
สพท

. 

สพม.8 1,446 216.90 04 0 0 12 
กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 25 3.75 3 0 0 9 
กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 1,421 213.5 201 0 0 3 

 1. เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณี 0.5 ขั้น จ านวน 1,19๐ ราย 
 (ตามบัญชีเสนอขอของโรงเรียน) 
 2. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน ๔๐ รายดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน 36 ราย 
 - ลาป่วยเกินก าหนด  ๑ ราย    (เสียชีวิต ๖ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 - ลาเกินก าหนด ๑ ราย 
 - มาสายเกินจ านวนครั้ง  1 ราย 
 -ต้องโทษคดีอาญา  1 ราย 

(ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 5) 
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 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน ระดับ 9 – 11 อันดับ คศ.4 – คศ.5 จ านวน 6 ราย (โควตา 
15 % = 0.90)  การจัดสรรโควตาในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็นโควตารวมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

  แต่เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รับผิดชอบสถานศึกษา 2 
จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี มีข้าราชการอันดับ คศ.4 – คศ.5 จ านวน 6ราย และจังหวัดกาญจนบุรี มีข้าราชการอันดับ 
คศ.4 – คศ.5 จ านวน 6 ราย รวมจ านวน 12 ราย (โควตา 15 % =1.80)   คณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงเห็นชอบพิจารณาจัดสรรโควตาคงเหลือให้ข้าราชการอันดับ คศ.4 – คศ.5จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้โควตา
เฉพาะจ านวนเต็มกรณี 1 ขั้น เมื่อรวมทั้ง 2 จังหวัดแล้ว ไม่เกิน 15% ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 

  โดยเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) จ านวน 1 ขั้น 1ราย และ
จ านวน 0.5 ขั้น 5ราย โดยเสนอเรียงล าดับความดีความชอบรายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ดังนี้  

1)  นายณรินทร์   ช านาญดู   ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   

2)  นายหงษ์ดี   ศรีเสน        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวิสุทธรังษี 

3)  นายประยูร   สุธาบูรณ์     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

4)  นายสมพงษ์เตช  รัตนวรกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

5)  นางภาวิณี  เพชรสุวรรณ    ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 

6)  ว่าที่ร้อยโทธีรพล   จิณแพทย์   ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี 
   -ข้าราชการในกลุ่มที่ 2 เสนอขอให้ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น คือนายณริ
นทร์ช านาญดู ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑  เมษายน  ๒๕๖1)  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้     
 

๑. กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโควตาหรือกรณีอ่ืนๆ ในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอัน เ ป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือ แนวปฏิบัติของทางราชการ หรือได้รับจัดสรร
โควตาพิเศษเพ่ิมเติม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหากได้รับจัดสรรโควตาพิเศษเพ่ิมเติม ให้
จัดสรรตามบัญชีส ารองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

๒. กรณีข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการในสังกัดอื่น  หรือ ต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่าง
สังกัด ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน คนละ 0.5 ขั้นไปก่อน หากผู้บังคับบัญชาเสนอให้เลื่อนเงินเดือนต่างไปจากนี้ให้แก้ไข
ได้ตามความเป็นจริง 

๓. กรณีข้าราชการย้ายมาจากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัดที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน 
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ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 
๔. กรณีข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและหรือได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นการ

ด าเนินการดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและให้การด าเนินการเลื่อนเงิน เดือนข้าราชการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการก าหนด  จึงขออนุมัติเป็นหลักการให้
ผู้มีอ านาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
ก าหนด 

ข้อสังเกตของ  อกศจ. 
มติที่ประชุมคณะ อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  ได้

พิจารณากลั่นกรองแล้ว  เห็นว่า   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   จึงเห็นชอบให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต่อไป   

ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   คณะ อกศจ.กาญจนบุรี  ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก อกศจ.กาญจนบุรี เนื่องจาก  ผลการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   อาจก่อให้เกิดการร้องทุกข์ในภายหลังได้   ประธานคณะ อกศจ.  จึงขอ
เชิญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ชี้แจงเหตุผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป  

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงมีมติไม่เห็นชอบในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เนื่องจากการจัดสรรโควตาคงเหลือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3มีการก าหนดสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม โดยเปรียบเทียบจากการก าหนดสัดส่วนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑,๒,๔ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  ทั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  นั้น ควรก าหนดสัดส่วนการจัดสรรโควตาคงเหลือ ให้กลุ่ม
ข้าราชการในสถานศึกษาในจ านวนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามระเบียบและหรือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไห้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  น ากลับไปพิจารณาทบทวนใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมในทุกมิติ ต่อไป 
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6.2 เรื่อง   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน2561) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2561)ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้จัดสรรวงเงินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต   
ร้อยละ 2.99  อีกร้อยละ 0.01 จะน าไปจัดสรรตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายละเอียด ดังนี้   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1มีจ านวนข้าราชการ 35คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน   1,422,590บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน 42,535.44บาท 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2มีจ านวนข้าราชการ 30 คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน   1,121,360บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน 33,528.66บาท 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3มีจ านวนข้าราชการ 27คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน 925,510บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน  27,672.75บาท 

 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจ านวนข้าราชการ 17 คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน   543,440  บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน   16,248.86  บาท 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา81 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ ร ะ เบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 102/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน2552เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28ลงวันที่22ตุลาคม2552เรื่องการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 21ลงวันที่17ธันวาคม2552 เรื่ องการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 

8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว23ลงวันที่27ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้ส าหรับต าแหน่ง
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บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
10. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 1315   วันที่ 9 มีนาคม 

2561 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1(1เมษายน 2561) 
11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560เรื่อง 

การปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
12. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง  ค า

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๐ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน 35  คน วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99
สรุปได้ดังนี้ 

 1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน   1,422,590   บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน   42,535.44  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบประกอบการพิจารณา หมายเลข 6)ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อน
เงินเดือนทั้งสิ้น จ านวน  42,530บาท(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 42,535.44  บาท)คงเหลือเงิน. 5.44  บาท 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน30 คน วงเงินทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 สรุป
ได้ดังนี ้

 1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน   1,121,360 บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน   33,528.66 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบประกอบการพิจารณา หมายเลข 7)ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อน
เงินเดือนทั้งสิ้นจ านวน33,520(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ท้ังสิ้น 33,528.66บาท)คงเหลือเงิน8.66บาท 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน  27  คน วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 
สรุปได้ดังนี้ 

 1.๑  เงนิเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน   925,510.00  บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน     27,672.75บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบประกอบการพิจารณา หมายเลข 8)ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อน
เงินเดือนทั้งสิ้น จ านวน   27,672.00 บาท  (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 27,672.75  บาท)คงเหลือเงิน  2.75  
บาท 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน17คน วงเงินทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 สรุป
ได้ดังนี ้

 1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน  543,440 บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน    16,248.86 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบประกอบการพิจารณา หมายเลข 9)  ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อน
เงินเดือนทั้งสิ้นจ านวน 16,240 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 16,248.86บาท)คงเหลือเงิน 8.86บาท 
 5. การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
โดยอนุโลม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 6. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรมาประกอบการพิจารณา และก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนในแต่ละ
ประเภทและระดับต าแหน่ง  
 7.  การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ดีเด่น             คะแนน  90   ขึ้นไป 
ระดับดีมาก             คะแนน  80 – 89 % 
ระดับ ดี                  คะแนน  70 -79 % 
ระดับ พอใช้             คะแนน  60 - 69% 
ระดบัต้องปรับปรุง   คะแนน  ต่ ากว่า  60%  (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2561)เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนด และพิจารณาโควตาที่เหลือเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควร
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัดตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2550  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2561)ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจ านวนเงินเดือนรวมและวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน 
ณ วันที่ ๑ มีนาคม2561 เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด
เห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากท่ีได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

2.๑ กรณีท่ีได้รับจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็นประโยชน์ต่อ
ข้าราชการในสังกัดและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

2.๒ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ที่มาช่วยราชการ จากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนได้ ตามกฎ 
ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ที่ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ช่วยราชการเสนอให้เลื่อนเงินเดือนตามผล
การประเมินการปฏิบัติราชการการด าเนินงานในข้อ 4  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและให้การด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไป
ตามระเบียบ  กฎหมายที่ทางราชการก าหนด ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอ านาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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6.3  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จ านวน 15 อัตรา 
ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์  จ านวน 10 อัตรา เรียกล าดับที่ 127-136 (หมดบญัชี) 
2. ฟิสิกส์           จ านวน  3 อัตรา เรียกล าดับที่  7 - 9     (หมดบัญชี) 
3. เคมี           จ านวน  2 อัตรา เรียกล าดับที่  11 – 12  (หมดบัญชี)      

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 45 มาตรา 53 และมาตรา 56) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว 7 ลงวันที่ 22  กรกฎาคม 2559  เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว 2 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดอายุการขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว 93 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจการด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีสอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  28 เมษายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดังนี้ 
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ที ่ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จ านวนที่ขึ้นบัญชี เรียกบรรจุแล้ว คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

1 วิทยาศาสตร์ 140 126 10  
2 ฟิสิกส์ 9 6 3  
3 เคมี 12 10 2  
4 การบัญชี 21 7 14  
5 ภาษาไทย 36 36 -  
6 คณิตศาสตร์ 78 78 -  
7 ภาษาอังกฤษ 62 62 -  
8 ภาษาจีน 6 6 -  
9 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 -  

10 ภาษาฝรั่งเศส - - -  
11 สังคมศึกษา 65 65 -  
12 ดนตรีไทย 1 1 -  
13 ดนตรีสากล 5 5 -  
14 ศิลปศึกษา 7 7 -  
15 นาฎศิลป์ 3 3 -  
16 เกษตรกรรม 12 12 -  
17 คหกรรมศาสตร์ - - -  
18 การประถมศึกษา 13 13 -  
19 การศึกษาปฐมวัย 18 18 -  
20 จิตวิทยาและการแนะแนว 3 3 -  
21 บรรณารักษ ์ 2 2 -  
22 อุตสาหกรรม (ช่างก่อสร้าง) 6 6 -  

 รวม 500 471 29  
 
 

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีต าแหน่งสายงานการสอนว่าง เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี ความต้องการวิชาเอก 
รับเงินเดือน หมาย

เหตุ อันดับ ขั้น 
1 วัดหนองบัว 

อ.ด่านมะขามเตี้ย 
ครู 255 

(0005183) 
วิทยาศาสตร์ คศ.1 22,890  

2 บ้านพุประดู ่
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครู 281 
(0004183) 

วิทยาศาสตร์ คศ.3 52,060  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี ความต้องการวิชาเอก 
รับเงินเดือน หมาย

เหตุ อันดับ ขั้น 
1 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ครู 2705 

(0006126) 
วิทยาศาสตร์ คศ.1 22,890  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

ความต้องการวิชาเอก 
รับเงินเดือน หมาย

เหตุ อันดับ ขั้น 
1 บ้านเหมืองสองท่อ 

อ.ทองผาภูม ิ
ครูผู้ช่วย 6997 

(0011421) 
วิทยาศาสตร์ คศ.3 58,390  

2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ /อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 1716 
(0017646) 

ฟิสิกส์ คศ.2 41,620  

3 บ้านห้วยเสือ 
อ.ทองผาภูม ิ

ครู 4325 
(0007169) 

ฟิสิกส์ คศ.3 53,950  

4 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ /อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 1875 
(0017673) 

เคมี คศ.2 41,620  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี 
ความต้องการ

วิชาเอก 
รับเงินเดือน หมาย

เหตุ อันดับ ขั้น 
1 บ้านหนองกระทุ่ม 

อ.บ่อพลอย 
ครู 2117 

(0007929) 
วิทยาศาสตร์ คศ.3 58,390  

2 บ้านหนองปรือ 
อ.เลาขวัญ 

ครู 4269 
(0008562) 

วิทยาศาสตร์ คศ.1 22,000  

3 บ้านพรหมณ ี
อ.เลาขวัญ 

ครู 3510 
(0008646) 

วิทยาศาสตร์ คศ.3 28,190  

4 บ้านหนองมะสัง 
อ.เลาขวัญ 

ครู 3044 
(0007935) 

วิทยาศาสตร์ คศ.3 48,540  

5 บ้านหนองแกประชา
สวรรค์/อ.หนองปรือ 

ครู 3487 
(0008855) 

วิทยาศาสตร์ คศ.1 20,740  

        
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

ความต้องการวิชาเอก 
รับเงินเดือน หมาย

เหตุ อันดับ ขั้น 
1 ไทรโยคมณีกาญจน์

วิทยา/อ.ไทรโยค 
ครู 32133 

(0337670) 
วิทยาศาสตร์ คศ.3 58,390  

2 หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บ ารุง/อ.ท่าม่วง 

ครู 33251 
(0337549) 

ฟิสิกส์ คศ.3 58,390  

3 ประชามงคล/ 
อ.หนองปรือ 

ครู 124234 เคมี คศ.2
  

41,620 กศจ. 
อนุมัติ
แล้ว 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นว่า บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.

กาญจนบุรี ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ                       
มีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตรงตามความต้องการวิชาเอกของต าแหน่งว่างที่จะบรรจุและ
แต่งตั้ง  จ านวน 15 ต าแหน่งเห็นควร  อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ
หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จ านวน 15 ราย ในวันที่ 23 เมษายน 2561   ดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์                                       จ านวน  2  ราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์                                       จ านวน  1  ราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์                                      จ านวน  1  ราย 
๒) วิชาเอกฟิสิกส์    จ านวน 2  ราย 
๓) วิชาเอกเคมี    จ านวน 1  ราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์                                       จ านวน    5  ราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 
๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์                                       จ านวน 1  ราย 
๒) วิชาเอกฟิสิกส์                                               จ านวน 1  ราย 
๓) วิชาเอกเคมี                                                  จ านวน 1  ราย 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. หากผู้สอบแข่งขันได้เลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาใด ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในสถานศึกษานั้น และหากผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้รับย้ายหรือรับโอนตามผล
การสอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี 

4. ขอความเห็นชอบปรับปรุงต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 

5. เมื่อด าเนินการแล้วให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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6.4 เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย(โครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
คณะองคมนตรี) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการคณะองคมนตรี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(มาตรา 50 มาตรา 53) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลโดย
ด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์  

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1778 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา ผู้รับทุนโครงการกอง
ทุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนบ้านดงเสลาที่ปฏิบัติการสอน ในโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือ
บรรจุและแตง่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมี
สัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือให้ผู้ด าเนินการ
คัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา 
บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

ต าแหน่งเลขที่ 
 

โรงเรียน 
ปีท่ีรายงานตัวเป็นอัตรา

จ้าง 
1 นางสาวรุ่งทิพย์  สวัสดิ์จารี 1248 บ้านดงเสลา 2 พฤษภาคม 2559 

2. ก าหนดวันและเวลา ในการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครคดัเลือก ภายในวันอังคารที่10 เมษายน 2561 
2) รับสมัครคดัเลือก วันอังคารที่ 17 – วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561(ไม่เว้นวันหยดุราชการ) 
3) ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 
4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) วันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 
5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 



44 
 

3. อัตราเงนิเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
      3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 

4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจ านวนต าแหน่งว่าง ที่ประกาศไว้โดยไม่
มีการขึ้นบัญชี 

5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งนอก
สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่
น้อยกว่า 4 ปี 

6. การด าเนินการคัดเลือกให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ด าเนินการคดัเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดงเสลาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการคัดเลือก  ครูอัตราจ้างในโรงเรียนบ้านดงเสลาที่

ปฏิบัติการสอนในโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

ต าแหน่งเลขที่ 
 

โรงเรียน 
ปีท่ีรายงานตัวเป็นอัตราจ้าง 

1 นางสาวรุ่งทิพย์  สวัสดิ์จารี 1248 บ้านดงเสลา 2 พฤษภาคม 2559 
 

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก าหนดปฏิทินการคัดเลือก  ด าเนินการคัดเลือก และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (4) สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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6.5  เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 

ค าขอ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  จ านวน  26กลุ่ม
วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จ านวน 125 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  22  ต าแหน่ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน  11  ต าแหน่ง 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  32  ต าแหน่ง 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน  14  ต าแหน่ง 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน  46  ต าแหน่ง 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 1551  ลงวันที่  20  
มีนาคม 2561  เพ่ือขอข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชาจาก ศธจ.ที่ประสงค์จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561   

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข่ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข่ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/65 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข่ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

10. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ     
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 1551  ลงวันที่  20  
มีนาคม   2561  เพ่ือขอข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชาจาก ศธจ.ที่ประสงค์จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  โดยกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  ได้ส ารวจอัตราว่างและกลุ่มวิชาเอก จาก สพป.กจ.1 -4 และสพม.8 ในจังหวัดกาญจนบุรี   
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนต าแหน่งว่าง 

รวม 
สพป.กจ.1 สพป.กจ.2 สพป.กจ.3 สพป.กจ.4 สพม.8 

1 การศึกษาปฐมวัย 8  - 4 4 - 16 
2 เกษตรศาสตร ์ 1  - - 1  - 2 
3 คณิตศาสตร ์ 2 3 4 1 7 17 
4 คหกรรมศาสตร ์ -  - - - 1 1 
5 คอมพิวเตอร ์ -  - 1 - 2 3 
6 ดนตรไีทย - 1 -  - - 1 
7 ดนตรีศึกษา 1  -  1  - 4 
8 ดนตรสีากล - 1 - - 2 3 
9 เทคโนโลยีทางการศึกษา - - - - 

 
1 

10 นาฎศิลป ์ - - - 1 1 2 
11 แนะแนว - - - - 3 3 
12 บรรณารักษ์ - - - - 3 3 
13 ประถมศึกษา 1 - 5 -  - 6 
14 พลศึกษา 1 - 2 - 3 6 
15 ภาษาจีน - -  - - 2 2 
16 ภาษาญี่ปุ่น - -  - - 1 1 
17 ภาษาไทย 3 4 10 - 8 25 
18 ภาษาฝรั่งเศส - - - - 1 1 
19 ภาษาพม่า - - - - 1 1 
20 ภาษาอังกฤษ 4 2 4 6 6 22 
21 ศิลปะ - -  - - 1 1 
22 สังคมศึกษา 1 -  - -  - 1 
23 ชีววิทยา 

 
 

 
 1 1 

24 ฟิสิกส ์
 

 
 

 1 1 
25 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
 

 
 1 1 

  รวม 22 
 

11 
 

32 14 
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125 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) สรุปข้อมูลต าแหน่งว่างและตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา เพ่ือน าต าแหน่งว่าง
มาด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รวมจ านวน 125 ต าแหน่ง ดังนี้ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

1 อนุบาลกาญจนบุรี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผู้ช่วย 1609 
(0004046) 

คศ.3 48,540 พลศึกษา 
 

 

2 อนุบาลกาญจนบุรี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผู้ช่วย 1330 
(0004039) 

คศ.3 48,540 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

3 
 

อนุบาลกาญจนบุรี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผู้ช่วย 4945 
(0004061) 

คศ.3 58,390 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

4 
 

บ้านท่าทุ่ม 
อเมืองกาญจนบรุ ี

ครูผู้ช่วย 585 
(0004337) 

คศ.3 48,540 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

5 วัดบ้านเก่า 
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 763 
(0004365) 

คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ 
 

 

6 วัดหนองเสือ 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 1468 
(0004849) 

คศ.3 49,420 คณิตศาสตร ์
 

 

7 วัดหนองเสือ 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 769 
(0005171) 

คศ.4 62,100 ภาษาอังกฤษ 
 

 

8 วัดวังศาลา 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 1871 
(0004365) 

คศ.4 63,810 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

9 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 3253 
(0005030) 

คศ.3 57,500 ภาษาไทย 
 

 

10 วัดหนองตะโก 
อ.ท่าม่วง 

คร ู 1428 
(0004766) 

คศ.1 
 

31,190 
 

คณิตศาสตร ์
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

11 บ้านหนองเป็ด 
อ.ท่าม่วง 

คร ู 1737 
(0004944) 

คศ.2 
 

26,980 
 

ภาษาไทย 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

12 บ้านหนองเป็ด 
อ.ท่าม่วง 

คร ู 1739 
(0004946) 

คศ.3 
 

41,580 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

13 บ้านหนองไผ ่
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

คร ู 844 
(0005111) 

คศ.3 
 

52,060 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

14 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

ครูผู้ช่วย 173 
(0005263) 

ครู
ผู้ช่วย 

17,910 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

 

15 บ้านหนองโสน 
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

คร ู 1104 
(0005250) 

คศ.1 
 

21,570 
 

ประถมศึกษา 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

16 
 

อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

ครูผู้ช่วย 392 
(0005134) 

ครู
ผู้ช่วย 

16,570 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

 

17 
 

บ้านสามหลัง 
อ.ศรีสวสัดิ ์

คร ู 1363 
(0005366) 

คศ.1 
 

24,290 
 

ดนตรีศึกษา 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

18 
 

บ้านพุน้ าเปรี้ยว 
อ.ศรีสวสัดิ ์

คร ู 4748 
(0005505) 

คศ.1 
 

21,570 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

19 
 

บ้านเจ้าเณร 
อ.ศรีสวสัดิ ์

คร ู 4800 
(0005427) 

คศ.3 
 

47,660 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

 



48 
 

 

ที ่

 

โรงเรียน/อ าเภอ 

 

ต าแหน่ง 

 

ต าแหน่งเลขที ่
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

20 
 

บ้านทุ่งนา 
อ.ศรีสวสัดิ ์

ครูผู้ช่วย 4740 
(0005458) 

คศ.4 
 

60,150 
 

เกษตรศาสตร ์
 

 

21 
 

บ้านทุ่งนา 
อ.ศรีสวสัดิ ์

คร ู 4744 
(0005462) 

คศ.1 
 

24,290 
 

ภาษาไทย 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

22 บ้านต้นมะพร้าว 
อ.ศรีสวสัดิ ์

คร ู 1298 
(0005449) 

คศ.1 
 

18,270 
 

สังคมศึกษา 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ที ่

 

โรงเรียน/อ าเภอ 

 

ต าแหน่ง 

 

ต าแหน่งเลขที ่
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

1 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 2622 
(0006143) 

คศ.3 51,170 ภาษาไทย  

 วัดพระแท่นดงรัง 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 3224 
(0017999) 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย  

3 
 

บ้านหนองตายอด 
อ.ห้วยกระเจา 

คร ู 3434 
(0006695) 

คศ.1 18,270 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

4 
 

บ้านอุโลกสีห่มื่น 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 2593 
(0006048) 

คศ.1 26,210 ภาษาไทย  

5 บ้านท่ามะกา 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 2183 
(0017366) 

คศ.3 48,390 คณิตศาสตร ์  

6 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 4274 
(0018225) 

คศ.3 
 

45,290 คณิตศาสตร ์  

7 วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 1995 
(0018988) 

คศ.3 52,060 คณิตศาสตร ์  

8 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 2451 
(0017989) 

คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ  

9 วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 1564 
(0017205) 

คศ.3 44,560 ภาษาอังกฤษ  

10 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 2131 
(0017359) 

คศ.3 58,390 ดนตรไีทย  

11 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 2544 
(0018851) 

คศ.3 50,290 ดนตรสีากล  

   

 

 

 

 

 



49 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

1 อนุบาลไทรโยค 
อ.ไทรโยค 

คร ู 2844 
(0007543) 

คศ.3 50,290 คณิตศาสตร ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

2 อนุบาลไทรโยค 
อ.ไทรโยค 

คร ู 2850 
(0007549) 

คศ.4 62,760 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

3 บ้านวังใหญ ่
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 7803 
(0007584) 

คศ.3 53,080 ภาษาไทย  

4 บ้านพุเตย 
อ.ไทรโยค 

คร ู 985 
(0007608) 

คศ.3 50,290 ประถมศึกษา ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

5 บ้านสารวตัร 
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 2945 
(0007380) 

คศ.3 52,060 ประถมศึกษา  

6 บ้านวังสิงห ์
อ.ไทรโยค 

คร ู 3030 
(0007219) 

คศ.3 46,040 คณิตศาสตร ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

7 บ้านวังสิงห ์
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 4071 
(0011318) 

คศ.3 58,390 ภาษาไทย  

8 บ้านบ้องตี้ 
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 3154 
(0017780) 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย  

9 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 
อ.ไทรโยค 

คร ู 515 
(0007445) 

คศ.3 50,290 คณิตศาสตร ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

10 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 
อ.ไทรโยค 

คร ู 1255 
(0007446) 

คศ.3 52,060 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

11 บ้านทุ่งก้างย่าง 
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 3526 
(0011413) 

คศ.3 58,390 ภาษาไทย  

12 ไทรโยคใหญ ่
อ.ไทรโยค 

คร ู 3635 
(0007511) 

คศ.3 52,940 ดนตรีศึกษา ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

13 บ้านดินโส 
อ.ทองผาภูม ิ

คร ู 9254 
(0006871) 

คศ.3 58,390 ประถมศึกษา ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

14 บ้านดินโส 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 2867 
(0017805) 

คศ.2 41,620 ภาษาอังกฤษ  

15 บ้านดินโส 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 4210 
(0018420) 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย  

16 บ้านป่าไมส้ะพานลาว 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 3371 
(0011398) 

คศ.3 58,390 ภาษาไทย  

17 
 

บ้านกุยแหย ่
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 3347 
(0010887) 

คศ.3 57,500 ประถมศึกษา  

18 
 

วัดหินดาด 
อ.ทองผาภูม ิ

คร ู 1000 
(0006931) 

คศ.3 47,660 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

19 บ้านวังผาตาด 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 3914 
(0011211) 

คศ.3 55,720 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

20 บ้านประจ าไม ้
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 1600 
(0011012) 

คศ.2 41,620 การศึกษา
ปฐมวัย 
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ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

21 บ้านปากล าปลิ็อก 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 3558 
(0011460) 

คศ.3 57,500 พลศึกษา  

22 บ้านท่ามะเดื่อ 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 3372 
(0011399) 

คศ.3 49,420 พลศึกษา  

23 บ้านเกริงกระเวีย 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 7252 
(0010890) 

คศ.3 58,390 ดนตรีศึกษา  

24 บ้านเหมืองสองท่อ 
อ.ทองผาภูม ิ

ครูผู้ช่วย 929 
(0007160) 

คศ.3 58,390 ภาษาไทย  

25 บ้านซองกาเรีย 
อ.สังขละบุร ี

คร ู 5913 
(0007635) 

 ครู
ผู้ช่วย 

15,800 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

26 อนุบาลสังขละบุร ี
อ.สังขละบุร ี

คร ู 3368 
(0007651) 

คศ.3 50,290 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

27 วัดวังก์วิเวการาม 
อ.สังขละบุร ี

คร ู 4861 
(0007745) 

คศ.3 43,800 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

28 บ้านห้วยมาลัย 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 4880 
(007766) 

คศ.3 53,950 ประถมศึกษา  

29 บ้านกองม่องทะ 
อ.สังขละบุร ี

คร ู 4840 
(0007834) 

คศ.3 38,620 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

30 บ้านท่าดินแดง 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 2916 
(0001875) 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย  

31 บ้านท่าดินแดง 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 2734 
(0018086) 

คศ.2 41,620 คอมพิวเตอร ์  

32 บ้านท่าดินแดง 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 2376 
(0017344) 

คศ.2 41,620 ภาษาอังกฤษ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

1 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
อ.หนองปรือ 

คร ู 2415 
(0005892) 

คศ.3 46,040 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

2 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
อ.หนองปรือ 

คร ู 3167 
(0008071) 

คศ.3 43,080 เกษตรศาสตร ์
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

3 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
อ.หนองปรือ 

ครูผู้ช่วย 1288 
(0008676) 

ครู
ผู้ช่วย 

18,270 นาฏศิลป ์  

4 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
อ.หนองปรือ 

คร ู 2005 
(0008778) 

คศ.1 24,750 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

5 บ้านหนองขอนเทพพนม 
อ.หนองปรือ 

คร ู 1958 
(0005916) 

คศ.3 47,660 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

6 บ้านหนองขอนเทพพนม 
อ.หนองปรือ 

คร ู 3442 
(0008860) 

คศ.3 40,860 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

7 บ้านเขาแหลม 
อ.หนองปรือ 

คร ู 5213 
(0008826) 

คศ.1 22,000 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 
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ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

8 ราษฎร์บ ารุงธรรม 
อ.เลาขวัญ 

ครูผู้ช่วย 3647 
(0011078) 

คศ.3 55,720 ภาษาอังกฤษ  

9 บ้านตรอกสะเดา 
อ.เลาขวัญ 

ครูผู้ช่วย 4087 
(0011564) 

คศ.3 59,180 ดนตรีศึกษา  

10 บ้านหนองมะสัง 
อ.เลาขวัญ 

คร ู 3044 
(0007935) 

คศ.3 48,540 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

11 บ้านหนองแสลบ 
อ.เลาขวัญ 

คร ู 5233 
(0008351) 

คศ.3 
(2) 

45,290 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

12 บ้านหนองรี 
อ.บ่อพลอย 

คร ู 7600 
(0008178) 

คศ.2 26,450 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

13 บ้านหนองหมู 
อ.บ่อพลอย 

คร ู 2601 
(0008268) 

คศ.2 26,980 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

14 อนุบาลบ่อพลอย 
อ.บ่อพลอย 

คร ู 4978 
(0008057 

คศ.3 53,950 คณิตศาสตร ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

1 กาญจนานุเคราะห ์
อ.เมืองกาญจนบุร ี

คร ู 33372 
(0338238) 

คศ.3 
 

54,820 ภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

2 กาญจนานุเคราะห ์
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 33199 
(0337476) 

คศ.3 
 

53,080 ภาษาไทย  

3 กาญจนานุเคราะห ์
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 54139 
(0416583) 

ครู
ผู้ช่วย 

1580
0 

ภาษาไทย  

4 กาญจนานุเคราะห ์
อ.เมืองกาญจนบุร ี

คร ู 33315 
(0338235) 

คศ.3 
 

55,720 คณิตศาสตร ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

5 กาญจนานุเคราะห ์
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 659 
(0294096) 

คศ.3 
 

58,390 
 

คณิตศาสตร ์
 

 

6 
 

กาญจนานุเคราะห ์
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 736 
(0294090) 

คศ.2 
 

41,620 
 

ศิลปศึกษา 
 

 

7 
 

เทพมงคลรังษ ี
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 3980 
(0337614) 

คศ.3 
 

58,390 แนะแนว  

8 เทพมงคลรังษ ี
อ.เมืองกาญจนบุร ี

คร ู 33290 
(0336970) 

คศ.
3(2) 

49,420 บรรณารักษ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

9 เทพมงคลรังษ ี
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 3101 
(0294147) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คหกรรม
ศาสตร ์

 

10 เทพมงคลรังษ ี
อ.เมืองกาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 32833 
(0336964) 

คศ.3 58,390 ฟิสิกส ์  

11 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
อ.ไทรโยค 

คร ู 107589 
(0337655) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คอมพิวเตอร ์
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

12 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
อ.ไทรโยค 

คร ู 1911 
(0337635) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คณิตศาสตร ์
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 
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ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

13 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
อ.ไทรโยค 

คร ู 117365 
(0338238) 

คศ.3 
 

58,390 
 

พลศึกษา 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

14 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 457 
(0294191) 

คศ.3 
 

52,060 
 

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 

15 ไทรโยคน้อยวิทยา 
อ.ไทรโยค 

คร ู 23716 
(0337681) 

คศ.3 
 

49,420 
 

คณิตศาสตร ์
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

16 ไทรโยคน้อยวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 3746 
(0294203) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คอมพิวเตอร ์
 

 

17 ไทรโยคน้อยวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครูผู้ช่วย 1419 
(0294225) 

คศ.3 
 

52,940 
 

ภาษาจีน 
 

 

18 บ่อพลอยรัชดาภเิษก 
อ.บ่อพลอย 

คร ู 103503 
(0335716) 

คศ.3 
 

55,720 แนะแนว 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

19 บ่อพลอยรัชดาภเิษก 
อ.บ่อพลอย 

ครูผู้ช่วย 31965 
(0335610) 

ครู
ผู้ช่วย 

15,800 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 

20 หนองรีประชานิมติ 
อ.บ่อพลอย 

ครูผู้ช่วย 60930 
(0335639) 

คศ.3 46,040 ภาษาอังกฤษ 
 

 

21 หนองรีประชานิมติ 
อ.บ่อพลอย 

คร ู 132267 
(0337784) 

คศ.3 
 

46,760 นาฏศิลป ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

22 ท่ามะกาวิทยาคม 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 33216 
(0337487) 

คศ.2 
 

41,62 คณิตศาสตร ์  

23 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
อ.ท่ามะกา 

คร ู 33409 
(0337582) 

คศ.
3(2) 

48,540 คณิตศาสตร ์ ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

24 วิสุทธรังษี 
อ.ท่าม่วง 

คร ู 16812 
(0416526) 

คศ.3 
 

52,940 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

25 วิสุทธรังษี 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 33193 
(037471) 

คศ.3 
 

57,500 ภาษาญี่ปุ่น 
 

 

26 วิสุทธรังษี 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 33453 
(0337165) 

คศ.2 
 

41,620 ภาษาไทย 
 

 

27 วิสุทธรังษี 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 1084 
(0294311) 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาจีน 
 

 

28 
 

วิสุทธรังษี 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 3645 
(0294511) 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาพม่า 
 

 

29 วิสุทธรังษี 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 2403 
(0294518) 

คศ.3 
 

51,170 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 

30 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 2838 
(0294583) 

คศ.3 
 

58,390 
 

พลศึกษา 
 

 

31 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 2884 
(0294599) 

คศ.2 41,620 แนะแนว  
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ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก 
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

32 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 2764 
(0294666) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คณิตศาสตร ์
 

 

33 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 32938 
(0337254) 

คศ.2 41,620 วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 

34 พังตรุราษฎร์รังสรรค ์
อ.ท่าม่วง 

คร ู 33391 
(0337306) 

คศ.3 
 

58,390 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

35 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
อ.ท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 4304 
(0337346) 

ครู
ผู้ช่วย 

17,910 ภาษาฝรั่งเศส  

6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
อ.ท่าม่วง 

คร ู 24563 
(0350082) 

คศ.3 
 

45,290 ภาษาอังกฤษ 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

37 ทองผาภูมิวิทยา 
อ.ทองผาภูม ิ

คร ู 100739 
(0337029) 

คศ.1 
 

34,310 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

38 พนมทวนชนูปถัมภ์ 
อ.พนมทวน 

คร ู 33271 
(0337815) 

คศ.2 
 

41,620 
 

พลศึกษา 
 

ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

39 
 

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

คร ู 33346 
(0338007) 

คศ.3 
 

48,540 ภาษาไทย ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

40 
 

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

คร ู 32200 
(0338032) 

คศ.3 
 

45,290 ดนตรสีากล ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

41 
 

ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี
อ.ทองผาภูม ิ

คร ู 110838 
(0337055) 

คศ.3 39,370 ดนตรสีากล ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

42 
 

อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 9081 
(0337976) 

ครู
ผู้ช่วย 

24,750 ภาษาอังกฤษ  

43 
 

อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 129845 
(0337989) 

ครู
ผู้ช่วย 

20,740 บรรณารักษ์  

44 อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 14235 
(0337647) 

ครู
ผู้ช่วย 

15,800 บรรณารักษ์  

45 อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผู้ช่วย 20655 
(0337948) 

ครู
ผู้ช่วย 

24,750 ภาษาไทย  

46 อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

คร ู 126401 
(0337965) 

คศ. 41,620 ชีววิทยา ยังไม่ได้
ปรับปรุง
ต าแหน่ง 

 
2. ปฏิทินก าหนดวันและเวลาการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. 2561 (ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ. )ดังนี ้
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1) ประกาศรับสมัครสอบ ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 – วันอังคารที่ 5 
มิถุนายน 2561  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 

4) สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 
ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 
 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
              และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ 
              ทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 

5) สอบสัมภาษณ์ภาค ค 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันเสาร์ที่ 14กรกฎาคม  2561 

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 17กรกฎาคม 2561 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งว่าง และความต้องการวิชาเอกของ
สถานศึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นต าแหน่งว่าในสถานศึกษา ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
ไม่มีเงื่อนไขการใช้ต าแหน่ง 

เห็นควรด าเนินการน าต าแหน่งว่างมาด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รวมจ านวน 125 ต าแหน่ง 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค .ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ตามวันและเวลาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  โดยมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการ
สอบแข่งขันดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๒. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) เป็นผู้ลงนามในประกาศฯ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการสอบแข่งขันฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการสอบแข่งขันได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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๓. หากส านักงาน ก.ค.ศ. และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งแนวปฏิบัติ/
หลักเกณฑ์/วิธีการ/รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสอบแข่งขันได้ ให้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้ง 

๔. อนุมัติเป็นหลักการ  ดังนี้ 
4.1 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพ่ือบรรจุ

และแต่งตั้งครั้งแรก  โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับ
ที่ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามจ านวนต าแหน่ง/กลุ่มวิชาขอแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ แล้วรายงานให้ กศจ.กาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

4.2 ต าแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่มีผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1 ปี 
พ.ศ. 2561  ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวในกรณีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งไม่ครบจ านวนต าแหน่งว่างในกลุ่มวิชาเอกใดให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว 

4.3 หากผู้สอบแข่งขันได้เลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาใด ให้บรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้น และหากผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้รับย้ายหรือรับโอน
ตามผลการสอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี 

4.4 ขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 

4.5 ในกรณีหากส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานไม่ได้ด าเนินการจัดท าข้อสอบส าหรับมาใช้ใน
การสอบบรรจุแข่งขัน และมอบหมายให้ กศจ.ด าเนินการจัดท าข้อสอบนั้น ขออนุมัติจ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ
สถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จัดท าข้อสอบส าหรับใช้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 

4.6 เมื่อด าเนินการแล้วให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.6  เรื่อง ขอระงับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีปกติ) 
 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้พิจารณาการขอระงับการย้ายของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวอณิรดา รู้ประมาณ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองหมู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2. นางสาวสุพรรณี สุนทรแต ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ04009/ว 117  ลงวันที่8 มกราคม 2561
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ.2561 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี2561(กรณี
ปกติ) มาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)รวมทั้งสิ้นจ านวน245ราย 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13มีนาคม 2561 
มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) ตามผลการกลั่นกรองย้ายของ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้นจ านวน 110 ราย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 8) 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีค าสั่งที่ 137/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 
ให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 110 ราย ตามมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 2 ราย ประสงค์ขอระงับการย้าย รายละเอียดดังนี้ 

รายท่ี 1) นางสาวอณิรดา รู้ประมาณ   ต าแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองหมู มีความประสงค์ขอ
ระงับการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
4   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 9) โดยให้เหตุผลความจ าเป็นในการขอระงับย้าย ดังนี้ 

4.1 เนื่องจากต้องดูแลครอบครัวและผู้มีพระคุณซึ่งป่วยหนักเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกและเข้ารับ
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การผ่าตัดสมอง ท าให้สมองกระทบกระเทือนอย่างหนักไม่สามารถดูแลตนเองได้ มีการพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยต้องอยู่
ในความดูแลและรับผิดชอบของข้าพเจ้าตลอดเวลา และได้ย้ายมาดูแลรักษาตัวอยู่ด้วยกัน 

4.2 ข้าพเจ้ามีปัญหาด้านสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องและมีโรคประจ าตัวซึ่งต้องมีการพัก
รักษาตัวอย่างตลอด ซึ่งพิจารณาแล้วปัญหาด้านสุขภาพมีผลกระทบไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง 

4.3 ข้าพเจ้าได้ศึกษาเกณฑ์การขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ว 17/2552) ในชว่งเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ซึ่งต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิม ถ้าข้าพเจ้าย้ายไปจะท าให้ไม่สามารถยื่นขอปรับวิทยฐานะได้ทันตามเวลาอันจะท าให้
ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินด้านที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

รายที่ 2) นางสาวสุพรรณี   สุนทรแต   ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีความประสงค์ขอระงับการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยให้เหตุผลความจ าเป็นในการขอระงับย้าย เนื่องจาก
มีภาระต้องดูแลบุตรที่อยู่ในภาวะเป็นโรคไตบวม ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ประจ าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ บ่อยครั้ง
ในทุกเดือน  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 10) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาไม่ยกเลิกมติการย้าย ดังนี้ 

รายท่ี 1 นางสาวอณิรดา รู้ประมาณ  ให้เหตุผลความจ าเป็นในการระงับย้ายไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนี้ 
1. เหตุผลต้องดูแลครอบครัวและผู้มีพระคุณซึ่งป่วยหนัก  ผู้มีพระคุณที่อ้างถึงมีความเกี่ยวข้อง 

เป็นพ่ีชาย คือ นายว่านน้ า รู้ประมาณ ซึ่งเดิมอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี โดยได้ย้ายมาอยู่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 6 ต าบลหลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2561 พร้อมกันกับนางสาวอณิรดา รู้ประมาณ ซึ่งการย้ายที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาและอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 

2. เหตุผลการมีปัญหาด้านสุขภาพไม่แข็งแรง  นางสาวอณิรดา รู้ประมาณ  ไม่มีเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยัน
ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจริง 

3. เหตุผลการขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเสนอขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ “ข้อ 1.3 ผู้เสนอขอรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่ นค าขอ” ดังนั้น การย้ายไปด ารง
ต าแหน่งที่สถานศึกษาแห่งใหม่ จึงไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถยื่นขอปรับวิทยฐานะได้ทันตามเวลา เนื่องจากสามารถน า
ข้อมูลจากสถานที่ปฏิบัติงานเดิมมาประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานใหม่ได้ 
 

รายที่ 2 นางสาวสุพรรณี  สุนทรแต  ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่ามีเหตุผลความจ าเป็นจริง 
ในการขอระงับย้ายครั้งนี้ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว  สมควรน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาไม่ยกเลิกมติการย้าย นางสาวอณิรดา รู้ประมาณ  

และนางสาวสุพรรณี  สุนทรแตโดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ  ไม่อนุมัติให้ข้าราชการทั้ง 2 ราย ระงับย้าย เนื่องจากค าสั่งให้ย้ายได้ด าเนินการเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 
 
6.7  เรื่อง ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในต่างจังหวัด 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอส่งค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) เพ่ือย้ายด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืนจ านวน 6 ราย 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษตามค าสั่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 61/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 และได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้วซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ 

รายท่ี ๑นายบุญชอบ  ยินยิ้มวุฒิ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ต าแหน่งคร ูโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 
มีความจ าเป็นในการขอย้ายเนื่องจากมารดาเจ็บป่วยร้ายแรง โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 
   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ รพช.โคกส าโรง ระบุว่าเป็นโรคเก๊าต์รูมา
ตอยด์ รักษาต่อเนื่องที่ รพช.โคกส าโรง จริง 

รายที่2  น.ส.นริศรา  วาเสนัง  วุฒิ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีมีความ
จ าเป็นในการขอย้ายเนื่องจากบิดาเจ็บป่วยร้ายแรง โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ 
   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ร่วมกับมีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะ 

รายที่ 3 น.ส.อิสสริยา  เจริญผล  วุฒิ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดปรังกาสีมีความ
จ าเป็นในการขอย้ายเนื่องจากมารดาเจ็บป่วยร้ายแรง บิดาสูงอายุ โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ 
   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า
เป็นมะเร็งเต้านมซ้าย 

รายที่ 4 นางศันสนีย์  พานทอง  วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านไร่มีความจ าเป็น
ในการขอย้ายเนื่องจากมารดาเจ็บป่วยร้ายแรง โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ 
   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ รพ.เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี ระบุว่า 
กรดไหลย้อน อาเจียน ปวดศีรษะ ความดันสูงเนื่องจากหัวใจเต้นผิดปกติก่อให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน ต้องรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

รายท่ี 5  น.ส.จตุพร  เพ็ชรพยัพ  วุฒิ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มีความ
จ าเป็นในการขอย้ายเนื่องจากมารดาเจ็บป่วยร้ายแรง โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ 
   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ รพ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์แพทย์มีความเห็นว่า 
ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงในภาวะหลอดเลือดแข็งตัวส่งผลต่อหัวใจขาดเลือด หรือสมองขาดเลือด หรือเส้น
เลือดในสมองแตกได้ ถา้ควบคุมความดันไม่ดี 

รายที่ 6 นางศุกลรัตน์  ทองน้อย  วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
มีความจ าเป็นในการขอย้ายเนื่องจากติดตามคู่สมรส โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ 
   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่ ค าสั่งย้ายของคู่สมรส  และทะเบียนสมรสขณะนี้ช่วยราชการ 
กรณีติดตามคู่สมรส ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แต่งตั้ง

คณะท างานตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษทั้ง 6 รายแล้วมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การย้ายกรณีพิเศษ
เห็นสมควรส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืนต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติส่งค าร้องส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน จ านวน 6ราย ดังนี้ 
 - รายที่ ๑ นายบุญชอบ  ยินยิ้ม     
 - รายที่ 2 น.ส.นริศรา  วาเสนัง    
 - รายที่ 3 น.ส.อิสสริยา  เจรญิผล   
 - รายที่ 4 นางศันสนีย์  พานทอง   
 - รายที่ 5 น.ส.จตุพร  เพ็ชรพยัพ  

     - รายที่ 6 นางศุกลรัตน์  ทองน้อย   
2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายได้ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง    

มีต าแหน่งว่างรับย้าย และให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.8  เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ซึ่งมีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษจ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  1 ราย 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน 1 ราย  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕59 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ว่า “ข้อ 10 การย้ายกรณีพิเศษ” 

10.1 การย้ายกรณีพิเศษ  ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์ แผนปัจจุบันแล้วแต่
กรณี  ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา   

10.2 การย้ายกรณีพิเศษ  ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อค าร้อง ได้รับการพิจารณาผล
เป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ                       

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ยื ่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย ทั้งนี ้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าสั่งที่ 46/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โดยได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้วซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจสอบ
รายละเอียดดังนี้                

นางภรธิดา  ชัยรัตน์ ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว   วุฒิครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นในการขอย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต  ถูกปองร้ายโดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดังนี้                    

1) โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
2) โรงเรียนบ้านวังลาน 
3) หน่วยงานการศึกษาใดๆก็ได้ที่ใกล้สถานีต ารวจ โรงพยาบาล และแหล่งชุมชน 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่  
1) บันทึกข้อความการพิจารณาข้อเท็จจริงของกลุ่มงานวินัยและนิติกร 
2) รายงานประจ าวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน เล่มที่ 021 หน้า 085 สถานีต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี       

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  
3) รายงานประจ าวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน เล่มที่ 0029 สถานีต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2561  
 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีต าแหน่ง
ว่างในโรงเรียนที่ประสงค์ขอย้ายดังนี้ 

1) โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ไม่มีต าแหน่งว่าง 
2) โรงเรียนบ้านวังลาน วิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา คือ คณิตศาสตร์ ตรงตามความ

ต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

ล าดั
บที่ 

โรงเรียน อ าเภอ 
ความต้อง
วิชาเอก 

เลขที ่
ต า 
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เงินเดือน 
หมายเหตุ ต าแ

หน่ง 
กรมบัญชี 

กลาง 
อันดับ ขั้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 

1 บ้านวังลาน 
เมือง

กาญจนบุร ี
คณิตศาสตร ์
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64 
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ถ้าใช้รับย้ายต้อง
ปรับปรุงต าแหน่ง 
จากครูผู้ช่วยเป็นคร ู
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3. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษจ านวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

นายอรรถพงษ์  ศรีท้าว  วุฒิค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ต าแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากช่วยราชการอยู่แล้วและเจ็บป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ติดเชื้อเรื้อรัง
จะต้องเข้ารักษาอย่างต่อเนื่องกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังนี้                    

1) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
2) หน่วยงานการศึกษาใดๆก็ได้ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่มีใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีต าแหน่งว่างใน
โรงเรียนที่ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดดังนี้ 

1) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีความต้องการวิชาเอกภาษาอังกฤษต าแหน่งเลขที่ 33191เลขที่
กรมบัญชีกลาง 0338232 อันดับ คศ.3 (2) ขั้น 51,170 บาท  

2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่น

ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค .ศ. ก าหนด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัดได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในโรงเรียนที่ว่างตามความ
ประสงค ์

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครู(กรณีพิเศษ) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางภรธิดา ชัยรัตน์  ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านวังลาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
2. นายอรรถพงษ์  ศรีท้าว  ให้ด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดแล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.9 เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์ทางราชการ 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 4 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ ราย 
นางสาวสายสุนีย์  ศรีเหรา 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
       4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“อาศัยตามอ านาจมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2560 ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 โรง คือโรงเรียนบ้านพุรวก ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัด
กาญจนบุรี ” 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ จ านวน 1 
ราย 
รายท่ี  1  นางสาวสายสุนีย์  ศรีเหรา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ราย นางสาวสายสุนีย์  ศรีเหรา ต าแหน่งครู อับดับ คศ.1 รับเงินเดือนขั้น 19,920 บาท 
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านพุรวก ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหลัง
เขา ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง เนื่องจาก กรณีเลิกสถานศึกษาตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   “อาศัยตามอ านาจ
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้เลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 1 โรง คือโรงเรียนบ้านพุรวก ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ” 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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กาญจนบุรี เขต 4 ที่ 32/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
3.  คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า โรงเรียนบ้านหนองกร่าง มีจ านวนครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.  จ านวน 13 

อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่งผู้บริหาร 1 อัตรา ต าแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา มีอัตราก าลังครู   ขาดเกณฑ์ กคศ. โดย
โรงเรียนบ้านหนองกร่างได้ระบุความต้องการวิชาเอก คือ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ดังนั้นเพ่ือความเหมาะสมและ
ประโยชน์ทางราชการ จึงได้เสนอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ราย นางสาวสายสุนีย์  ศรีเหรา ไปยัง
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง  ซึ่งมีวิชาเอกตรงตามความจ าเป็นไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าว 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครเูพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ ซึ่งเป็นการด าเนินการพิจารณาย้ายฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ืออนุมัติ
ให้ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูเพ่ือความ
เหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ จ านวน 1 รายดังนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุล 
สังกัดเดิม สังกัดใหม่ท่ีย้าย 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี 
โรงเรียน 

1 นางสาวสายสุนีย์  ศรีเหรา 3437 บ้านพุรวก 7913 บ้านหนองกร่าง 

   
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.10 เรื่อง การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ไปสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งครูผู้ช่วยไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 57) 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นางสาวพนาไพร สนธิพงษ์ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ข้าราชการดังกล่าว มีความประสงค์ขอโอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน ต าแหน่งเลขท่ี 4230 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยได้ยื่นแบบแสดงความจ านงเลือกสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์ขอทราบข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 เพ่ือประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นและเพ่ือด าเนินการขออนุมัติ ก.ค.ศ. กรณีการ
ขอโอนข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนื่องจากกรณีการรับโอนข้าราชการรายดังกล่าว เป็นกรณีที่ต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 57 มิได้ระบุถึงการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่ข้าราชการสอบแข่งขันได้ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบที่ 11) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนข้าราชการดังกล่าว เป็นกรณีที่ต่างไป

จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
พ.ศ.2547 มาตรา 57 มิได้ระบุถึงการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่ข้าราชการสอบแข่งขันได้    
จึงเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติ ก.ค.ศ. ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ส่งค าร้องขอโอนของ นางสาวพนา

ไพร สนธิพงษ์และข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. ขออนุมัติเป็นหลักการหากส านักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมติให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด าเนินการรับโอนข้าราชการดังกล่าวได้  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
6.11 เรื่อง การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้พิจารณาการแต่งตั้ง (โอน) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 จ านวน 2 ราย   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ            

บุคลากรทางการศึกษา 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    เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ก . พ . ที่  น ร  1 0 0 6 / ว 1 0  ล ง วั น ที่  1 5  กั น ย า ย น  2 5 4 8  เ รื่ อ ง                                    

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่  28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. รายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา ร
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9  มกราคม 2561 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. ประกาศคระกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค                       
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2561  ให้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  จ านวน 9 ต าแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับโอน จ านวน 2 ต าแหน่ง  
ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 บริหารงานบุคคล  

2 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 32 บริหารงานบุคคล  
2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนให้

ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  โดยให้ยื่นแบบขอย้ายระหว่าง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 นั้น มีผู้ยื่นแบบขอโอน จ านวน 2 ราย ได้แก่  

 -นางสาวปัทมาฆะ  อินธิแสง ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

- นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 3. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบขอโอนแล้ว  มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับโอนและ ตรงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ดังนี้ 

 - นางสาวปัทมาฆะ  อินธิแสง ปัจจุบันด ารงต าแหน่งวิเทศสัมพันธ์ ระดับ ช านาญการ  สังกัดส านักงาน 
ก.ศ.น. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 - มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตราที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 - นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน                   

สังกัดส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 - มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรา ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 4. คณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถในการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  79/2561                  
สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  ได้ด าเนินการประเมินความรู้  ความสามารถของผู้ขอโอนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 75 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 12) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง(โอน )  
1.นางสาวปัทมาฆะ   อินธิแสง  ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับช านาญการ ส านักงาน ก.ศ.น. ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ด ารงต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 23    อัตราเงินเดือน 
25,630 บาท  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 

2.นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่ 10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 32 อัตรา
เงินเดือน  13,460 บาท   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 

ส าหรับราย  นางสาวปัทมาฆะ   อินธิแสง  ให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ส่งเอกสารที่แสดงการปฏิบัติ งาน
ด้านการบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1 ปี มาน าเสนอให้ อกศจ. กาญจนบุรีพิจารณาในคราวการ
ประชุมครั้งต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 
 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาแต่งตั้ง(โอน )  
1. นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ที่ 10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  พิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
เลขที่ 32 อัตราเงินเดือน  13,460 บาท   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 

2. นางสาวปัทมาฆะ   อินธิแสง  ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับช านาญการ ส านักงาน ก.ศ.น. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   พิจารณาให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ส่งเอกสารของ ที่
แสดงการปฏิบัติงานด้านการบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1 ปี มาน าเสนอให้ อกศจ. กาญจนบุรี
พิจารณาในคราวการประชุมครั้งต่อไป 

โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัดแล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นอนุมัติให้ราย  นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 32 อัตราเงินเดือน  13,460 บาท   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 4   ส าหรับราย  นางสาวปัทมาฆะ   อินธิแสง  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่ง
เอกสารของ ที่แสดงการปฏิบัติงานด้านการบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วน
ราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1 ปี มาน าเสนอให้ 
อกศจ. กาญจนบุรีพิจารณาในคราวการประชุมครั้งต่อไป 

 

6.12 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

หรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)จ านวน  11  ราย  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  4 ต าแหน่ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  7 ต าแหน่ง 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 58) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560 เรื่อง            
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 4  มีต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ว่าง หลังจากการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนตามมาตรา 57  จากการบรรจุ
และแต่งตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน 4  ต าแหน่ง และ 7  ต าแหน่งตามล าดับ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ เขต 4ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่จะรับโอนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือบัญชีของส่วนราชการ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 4  ประสงค์จะรับโอนพนักงาน             
ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ต าแหน่ งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)   

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ เขต 4  มีต าแหน่งว่างที่จะรับโอนมา
บรรจุและแต่งตั้ง  จ านวน 11 ต าแหน่ง  และมีจ านวนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ไม่เกิน
จ านวนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  4  ต าแหน่ง 

ท่ี สพท./สถานศึกษา ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ ต าแหน่ง
เลขที่ 

อัตราก าลัง
ตามกรอบ 

จ านวนท่ี
มีอยู่จริง 

อัตราก าลัง
ขาด(-)/ 
เกิน(+) 

1 สพป.กจ.เขต 2 นักทรัพยากรบุคคล/
บริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 23 15 7 -8 

2 สพป.กจ.เขต 2 นักทรัพยากรบุคคล/
บริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 26 15 7 -8 

3 สพป.กจ.เขต 2 นักทรัพยากรบุคคล/
บริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 27 15 7 -8 

4 สพป.กจ.เขต 2 นิตกิร/ 
บริหารงานบุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 30 15 7 -8 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  7  ต าแหน่ง 

ท่ี สพท./สถานศึกษา ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ ต าแหน่ง
เลขที่ 

อัตราก าลัง
ตามกรอบ 

จ านวนท่ี
มีอยู่จริง 

อัตราก าลัง
ขาด(-)/ 
เกิน(+) 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ อ 3 8 2 -6 

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ อ 14 10 3 -7 

3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ อ 15 10 3 -7 

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ อ 31 15 2 -13 

5 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ อ 37 9 5 -4 

6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ อ 49 11 3 -8 

7 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ อ 57 3 1 -2 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ เขต 4 ได้ด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนตามมาตรา 57  และการ
บรรจุแต่งตั้งฯ เสร็จสิ้นแล้ว ยังมีต าแหน่งว่าง จ านวน 11 ต าแหน่ง และหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน ไม่มีบัญชี             
ผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งที่รับโอน 
ที่ข้ึนบัญชีของหน่วยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของส่วนราชการนั้น รอการบรรจุและ
แต่งตั้ง 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นควรเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
2.๑ ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 11 ต าแหน่ง 
2.๒ แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการประเมินความรู้  ความสามารถและ                 

ความเหมาะสม และแต่งตั้งกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
2.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
2.๔ ประกาศผลการประเมินฯ 
2.๕ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามข้อ 1 – 4 แทนประธานกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
2.๖ รับโอนผู้ผ่านการประเมิน และด าเนินการรับโอนผู้ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                    

ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2.๗ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร                    

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งรับโอนและรายงานให้ กศจ.กาญจนบุรี ทราบ  ในการประชุม
ครั้งต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างการรับโอนพนักงานส่วน

ท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  4  ต าแหน่ง และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  7  ต าแหน่ง 

2. ขออนุมัตติ าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน จ านวน 11 ต าแหน่ง 
3. ขออนุมัติให้ใช้องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดและแบบการประเมินและคะแนนการประเมินที่ 

กศจ.กาญจนบุรี  เคยประกาศไว้ 
4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด 

โดยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์   ดังนี้ 
4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 6 ราย ประกอบด้วย 

 

๑) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
๒) นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
๓) นายคุณาพิศน์ แซมสีม่วงรอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
๔) นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
๕) นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
๖) นายแมน ค าวงษ ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๗) นางนงนุช  ก้านเหลือง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

  

                       4.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 7 ราย ประกอบด้วย 
 

๑) นายนิพัฒน์  มณี         ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  
                           ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง  
                           ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

๒) นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
๓) นายธีระศักดิ์  หล่อขุนไกร     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    
๔) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง      ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
๕) นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ       ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  
๖) นางลภัสรดา  สอนใจ         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
๗) นางสาวยุรี  เตชะดี         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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6.13 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่าง ดังนี้ 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 ราย 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ04009/ว 794 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่าง 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง           
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 “ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง” ดังนั้น อ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง จึงเป็นอ านาจของศึกษาธิการ
จังหวัด และไม่มีข้อจ ากัดว่าต้องสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเฉพาะในโรงเรียนเดียวกัน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่าง จ านวน 2 รายดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รักษาการในต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

 1 นางปภาวริน  เลิศอาวาส 
 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองหิน 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

ผอ.ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 1  
(วัดปากบาง) 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2 นางสาวพรนิภา  จันทรา ครู ร.ร.บ้านหนองม่วง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 



73 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่าในกรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใดว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เพ่ือให้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานใน
สถานศึกษา เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในต าแหน่งนั้นได้โดยการสั ่งให้
ข้าราชการไปรักษาการในต าแหน่งแทนดังกล่าวไม่มีผลท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมพ้นจากต าแหน่ง  และผู้ไปรักษาราชการ
แทนนั้นไม่ขาดจากต าแหน่งเดิมเช่นกัน 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ

ในต าแหน่ง ดังนี้ 
1) นางปภาวริน  เลิศอาวาส ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  กรณีไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

2) นางสาวพรนิภา  จันทราต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

6.14  เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์อนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความ

พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน  55  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 8  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 9  ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 13  ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน  23  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(มาตรา 53 และมาตรา 56) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
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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 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8 (1) และข้อ 13 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 54 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

1.1 ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 
1.2 ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ครบสองปีแล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1   จ านวน  8 ต าแหน่ง 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันครบ
ก าหนด 

การเตรียม 
ความ
พร้อม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นางลาวัณย ์
    อะกะวงค์ 

วัดชุกพี ้ 17 มี.ค.
59 

83.33 85.09 85.96 86.84 89.47 92.98 93.85 97.36 17 มี.ค.
61 

2 น.ส.ชมพูนุท 
   แก้วใจรกัษ ์

บ้านหนองหิน 17 มี.ค.
59 

90.34 94.73 96.52 96.52 98.69 98.69 97.35 98.23 17 มี.ค.
61 

3 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เปรมมิการ ์
    ยี่สุ่นศร ี

วัดหนองตะโก 17 มี.ค.
59 

58.77 62.28 66.67 75.44 85.96 91.23 94.74 99.12 17 มี.ค.
61 

4 น.ส.วรรณวรัตน์ 
   จิณแพทย ์

บ้านหนองไผ่ 17 มี.ค.
59 

67.54 71.92 77.19 81.57 83.33 87.72 92.98 96.48 17 มี.ค.
61 

5 นายกฤตชยั 
   เกตุศร ี

บ้านหนองเป็ด 17 มี.ค.
59 

83.33 83.33 83.33 83.33 81.58 81.58 81.58 81.58 17 มี.ค.
61 

6 น.ส.อัจฉรา 
   ยืนยง 

วัดหนองพังตรุ 17 มี.ค.
59 

71.06 73.68 80.7 84.21 91.23 92.98 95.61 97.37 17 มี.ค.
61 

7 น.ส.นิตยา 
   บุญส่ง 

บ้านท่า
มะเฟือง 

17 มี.ค.
59 

60.53 64.04 67.54 70.18 71.93 74.56 77.19 80.70 17 มี.ค.
61 

8 นางอติภา 
   รวบรวม 

บ้านแก่งหลวง 17 มี.ค.
59 

85.96 92.11 92.98 92.11 92.98 94.74 92.98 91.23 17 มี.ค.
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2   จ านวน  2 ต าแหน่ง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันครบ
ก าหนด 

การเตรียม 
ความ
พร้อม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.สุปรียา 
      อยู่เต็มสุข 

วัดสาลวนาราม 28 
มี.ค.59 

73.76 77.31 78.29 93.47 95.66 96.45 98.22 86.40 28 มี.ค. 
61 

2 น.ส.ศรุดา 
      วีระสมัย 
 

อนุบาลวัด 
ลูกแกประชา 
ชนูทิศ 

28 
มี.ค. 
2559 

66.67 71.99 76.33 80.67 83.43 86.97 92.30 95.66 28 มี.ค. 
2561 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3   จ านวน  9   ต าแหน่ง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันครบ
ก าหนด 

การเตรียม 
ความ
พร้อม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายนฤสิทธิ ์  
        ตันสุวรรณ 

บ้านดินโส 16 ก.พ.  
59 

52.64 54.39 56.14 58.78 66.67 69.30 75.43 77.19 16 ก.พ.  
61 

2 น.ส.สุพรรษา             
        บุญชะนะ 

บ้านพุปล ู 16 ก.พ.  
59 

75.72 80.06 82.63 84.40 78.71 80.48 82.25 85.01 16 ก.พ.  
61 

3 นายคมสรร           
      วิเศษสิงห์ 

บ้านหนอง
เจริญ 

16 ก.พ.  
59 

72.92 76.59 79.22 94.44 95.24 96.03 96.83 98.42 16 ก.พ.  
61 

4 นายจกัรพันธ ์  
      หิรัญโรจน ์

บ้านท่าดินแดง 16 ก.พ.  
59 

71.10 73.20 75.90 76.70 77.50 80.10 83.60 90.50 16 ก.พ.  
61 

5 ว่าที่ ร.ต.หญิงพศวัต 
       หกมา้ 

อนุบาลสังขละ
บุรี 

16 ก.พ.  
59 

57.89 62.28 68.42 72.81 74.56 79.82 82.46 91.23 16 ก.พ.  
61 

6 น.ส.กิจติญาพร   
        จอง 

บ้านห้วยมาลยั 16 ก.พ.  
59 

88.59 87.71 94.73 96.49 83.33 86.84 88.59 89.47 16 ก.พ.  
61 

7 
นางวาสนา  หิรัญ บ้านกุยแหย ่ 16 ก.พ.  

59 
70.21 72.78 76.33 81.84 83.61 87.16 89.73 92.29 16 ก.พ.  

61 

8 
นายจิรัตน์   
          โคเลิศ 

บ้านแก่งจอ 1 มี.ค.  
59 

79.69 82.45 85.69 86.97 86.97 88.75 90.52 92.30 1 มี.ค.  
61 

9 นายกิตติศักดิ์   
         นุชนุ่ม 

วัดวังก์วิเวกา
ราม 

1 มี.ค.  
59 

60.53 65.79 72.81 75.44 78.07 81.58 85.09 91.23 1 มี.ค.  
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4   จ านวน  13 ต าแหน่ง 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันครบ
ก าหนด 

การเตรียม 
ความ
พร้อม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายธนา 
       เมฆนาคา 

บ้านหนอง 
ตาเดช 

2พ.ย. 58 56.23 60.53 66.67 77.19 80.53 87.54 90.35 95.44 
2พ.ย.60 

2 น.ส.พิมพร   
     สุริยพล 

บ้านหนอง 
กะหนาก 

9  ก.พ. 
59 

80.67 82.44 84.22 85.99 88.75 91.32 93.10 93.88 9  ก.พ. 
61 

3 น.ส.กนกพร       
     บาลนคร 

ป่าไม้อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) 

9  ก.พ. 
59 

67.41 70.96 78.85 83.80 85.57 89.91 93.46 95.05 9  ก.พ. 
61 

4 น.ส.สมโพทธ ์
     ผมงาม 

บ้านโป่งไหม 9  ก.พ. 
59 

68.44 71.01 75.53 78.90 79.88 85.01 87.58 89.36 9  ก.พ. 
61 

5 น.ส.จิราพร   
     หรพพริ้ง 

บ้านหนองเข้ 9  ก.พ. 
59 

65.78 70.17 72.81 76.75 78.07 82.46 89.47 95.61 9  ก.พ. 
61 

6 น.ส.พฤษรัตน์         
      ทองมาก 

บ้านพุพรหม 9  ก.พ. 
59 

58.77 61.40 63.15 69.26 74.56 81.57 85.96 90.35 9  ก.พ. 
61 

7 น.ส.ยลดา   
      เพ็ชรอาบ 

บ้านหนองม่วง 9  ก.พ. 
59 

63.50 69.61 77.50 83.61 82.03 86.97 92.90 94.67 9  ก.พ. 
61 

8 น.ส.อนุสรา 
     สายแสน 

บ้านสามยอด 9  ก.พ. 
59 

71.80 77.31 79.88 81.47 85.01 88.94 91.32 93.09 9  ก.พ. 
61 

9 น.ส.อุษาวดี   
     มากล้น 

บ้านเขาแหลม 9  ก.พ. 
59 

53.64 60.32 67.65 79.46 84.60 87.16 91.88 88.75 9  ก.พ. 
61 

10 น.ส.เพชราวรรณ 
      จันทร์เติม 

อนุบาล 
บ่อพลอย 

15 ก.พ. 
59 

75.53 77.31 80.67 82.45 84.22 87.58 89.36 91.13 15 ก.พ. 
61 

11 นางธิดารัตน์   
     พุทธิสาร 

บ้านล าอีซ ู 1  มี.ค. 
59 

51.87 56.58 62.70 66.86 71.81 79.88 87.96 96.46 1  มี.ค. 
61 

12 น.ส.ณัฐกฤตา   
     คชกฤษ 

บ้านหลังเขา 1  มี.ค. 
59 

74.56 80.86 82.63 84.41 86.19 87.96 93.10 94.87 1  มี.ค. 
61 

13 น.ส.กชพร   
     อภิวัน 

บ้านหนอง
เตียน 

1  มี.ค. 
59 

64.71 68.44 71.01 71.01 82.35 88.24 92.16 96.08 1  มี.ค. 
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   จ านวน  23 ต าแหน่ง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันครบ
ก าหนด 

การเตรียม 
ความ
พร้อม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ว่าที่ ร.ต.ศุภวุฒ ิ
กณะโกมล 

หนองตากยา
ตั้งวิริยะ
ราษฎร์บ ารุง 

2พ.ย.58 69.61 71.38 74.93 78.29 85.75 88.94 94.07 95.85 2พ.ย.60 

2 น.ส.ศรัญญา 
มีฤทธิ ์

หนองตากยา
ตั้งวิริยะ
ราษฎร์บ ารุง 

2พ.ย.58 69.61 72.36 75.91 79.27 84.59 88.75 93.88 96.45 2พ.ย.60 

3 น.ส.ศิริกุล 
   เชาวน์ศิร ิ

ร่มเกล้า
กาญจนบุร ี

9ธ.ค.58 62.70 66.67 67.34 69.92 73.05 76.52 87.86 92.82 9ธ.ค.60 

4 น.ส.นันทวัน 
    เอรวัล 

ร่มเกล้า
กาญจนบุร ี

2พ.ย.58 71.75 78.82 82.90 86.26 80.70 82.39 90.64 96.46 2พ.ย.60 

5 น.ส.รุ่งนภา 
   ทองแดง 

ร่มเกล้า
กาญจนบุร ี

18ม.ค.
59 

58.55 66.67 67.65 76.89 82.82 58.39 91.51 96.46 18ม.ค.
61 

6 น.ส.ปานรวี 
   สายกฤษณะ 

ร่มเกล้า
กาญจนบุร ี

15ก.พ.
59 

60.82 66.67 71.05 79.09 81.47 85.99 92.30 97.44 15ก.พ.
61 

7 น.ส.สุนิสา 
    ไพลศร ี

หนองรีประชา
นิมิต 

15ก.พ.
59 

74.37 77.92 78.90 81.71 83.43 85.99 90.71 93.72 15ก.พ.
61 

8 นางเพชรรัตน์ 
    ไล้รักษา 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

18ม.ค.
59 

67.47 67.47 69.24 69.24 78.34 81.89 88.57 91.32 18ม.ค.
61 

9 น.ส.ลลิตา 
    ลายจ าปา 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

15ก.พ.
59 

61.29 65.64 67.41 71.57 75.91 80.06 83.42 87.95 15ก.พ.
61 

10 นางดวงพร 
   เกลีย้งปราณีต 

ศรีสวัสดิ์พิทยา
คม 

15ก.พ.
59 

50.28 61.72 65.08 67.65 74.14 80.44 82.21 84.17 15ก.พ.
61 

11 น.ส.ลัดดา 
    ผลหมั่น 

นิวิฐาษฎร์
อุปถัมภ ์

1มี.ค.59 66.67 69.42 73.76 78.19 81.84 90.52 93.28 95.85 1มี.ค.61 

12 น.ส.ไอลดา 
    เทียมทอง 

นิวิฐาษฎร์
อุปถัมภ ์

1มี.ค.59 66.67 69.42 76.52 81.23 83.80 90.34 93.09 96.64 1มี.ค.61 

13 นายจิตวิสุทิ์ 
    จารยี ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

15ก.พ.
59 

59.14 68.82 75.73 82.07 81.23 82.26 82.26 83.05 15ก.พ.
61 

14 น.ส.รังสิมา   
    คูหามงคล 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

22มี.ค.
59 

67.41 69.98 70.77 72.55 78.48 79.46 79.46 81.23 22มี.ค.
61 

15 น.ส.ธ ารงลักษณ์   
    สมศร ี

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

22มี.ค.
59 

64.47 65.45 67.22 69.00 69.00 73.15 73.15 78.10 22มี.ค.
61 

16 นายทนงศักดิ์ 
     แย้มเยื้อน 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

22มี.ค.
59 

50.89 53.27 54.86 61.34 61.34 68.25 71.01 81.47 22มี.ค.
61 

17 น.ส.นฤมล 
    แย้มลา 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

22มี.ค.
59 

66.66 71.05 76.31 83.33 85.08 85.08 85.96 85.96 22มี.ค.
61 

18 น.ส.เหมือนชนก 
    เมืองวงศ์ 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

22มี.ค.
59 

67.54 71.92 77.19 79.82 83.33 83.33 85.08 87.71 22มี.ค.
61 

19 น.ส.วิภาดา  
   พงษ์สระพัง 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

22มี.ค.
59 

64.42 72.81 77.19 82.45 83.33 83.33 83.33 86.84 22มี.ค.
61 

20 น.ส.นันทนา  
     สมบัต ิ

กาญจนานุ
เคราะห์ 

22มี.ค.
59 

66.66 70.17 76.31 80.70 81.57 84.21 85.08 86.84 22มี.ค.
61 

21 น.ส.วลีภรณ์  
    พูลยิ่ง 
 
 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

25มี.ค.
59 

69.29 72.81 76.32 79.82 81.58 81.58 82.46 84.21 25มี.ค.
61 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันครบ
ก าหนด 

การเตรียม 
ความ
พร้อม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 นายพชร 
    กฤษณะเศรณี 

ทองผาภูมิ
วิทยา 

18 ม.ค.
59 

50.45 
 

52.25 
 

55.86 
 

61.26 
 

63.96 
 

67.57 
 

71.17 
 

74.77 
 

18 ม.ค.
61 

23 นางสาวนฤมล   
    เวชศาสตร ์

ทองผาภูมิ
วิทยา 

19 ก.พ.
59 

52.25 
 

58.56 
 

65.77 
 

71.17 
 

72.97 
 

85.59 
 

91.89 
 

98.20 
 

19 ก.พ.
61  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 55 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 8 
ครั้ง โดยครั้งที่ 1 – 4 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5 – 8 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   

จึงเห็นสมควร อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน 55 ราย 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน  55 ราย  
2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ให้ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ทั้ง  55 ราย 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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6.15  เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทย
ฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 23 รายดังต่อไปนี้  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  4 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 11 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 6 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(มาตรา 54) 

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 0206.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

5.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20  ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

6.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

5.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน23 ราย และได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 
3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินจ านวน23  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางปทิตตา            
            วงศ์โอ่โถง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนลุ่มโป่งเสีย้ว 
วท.บ. เทคโนโลยีเซรา
มิกส ์
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

    ภาษาไทย/ 
26 มี.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสมเดช  ช้างงา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางรัชนี  ศรีวงศ์รัตน ์
ครู ร.ร.บ้านหนองกลางพง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นางพาเพลิน  สิงห์กลิ่น                
ต าแหน่งครู/คศ.1 
โรงเรียนวดัสระกลอย
สามัคคีธรรม 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

    ปฐมวัย/ 
29 มี.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วัดขุนไทยธาราราม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางมาลี  อุดมวงศ์ศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอารีย์  ใบบัว 
ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ าโจน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางสาวอารียร์ัตน์  
          เหลืองเอี่ยม                   
ต าแหน่งคร/ูคศ.1 
โรงเรียนวดัวังศาลา 
ค.บ.นาฎศลิป์ไทยศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

    นาฎศิลป์/ 
30 มี.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วัดวังศาลา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวรรณวิมล  นาคนาร ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวณิชย์ชยา  โพธิ์ชะเรือง 
ครู ร.ร.วดัหนองเสือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาศิลปะ(นาฎศลิป์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางสุภรตัน์  ชนะหาญ 
ต าแหน่งคร/ูคศ.1 
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ห้อง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
 

ปฐมวัย/ 
9 มี.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   บ้านหนองสองห้อง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอัมพร  วีระกลุ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาวแสงเดือน  ค าเปียง 
ครู ร.ร.ตลาดส ารอง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 11 ราย 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวมนทา  
นักเสียงดี  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดหนองปลิง 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  
 

ภาษาอังกฤษ 
สพป.กจ.2 
5 ม.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ 
ผอ.รร.วัดหนองปลิง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางคณิภา  สาระศาลิน 
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.บ้านเขากรวด 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

2 
 
 

 

นางสุรางค์  สุทธิ  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 
วทบ. (ชีววิทยา
ประยุกต์)   

วิทยาศาสตร์
สพป.กจ.2 
12 ม.ค. 2561 

1.นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนิพร  เห็นประเสริฐ 
ผอ.รร.วัดทุ่งสมอ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายชาญยุทธ อินทรักษา 
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.วัดพังตรุ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 ว่าที่ร.ต. ไพศาล  
           แสวงหา  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดหนองปลิง 
ศศ.ม .  (การส่ ง เสริม
สุขภาพ)  

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  
สพป.กจ.2 
24ม.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ 
ผอ.รร.วัดหนองปลิง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายปรีชา  วรรณเลิศ 
รร.บ้านบ่อระแหง 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางสาวจิราภรณ์  
            อ่ าแจ้ง  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ 
สพป.กจ.2 
25ม.ค. 2561 

1.นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนิพร  เห็นประเสริฐ 

รร.วัดทุ่งสมอ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสรุินทร์ จุลกิจวัฒน ์

ครูช านาญการพเิศษ  
รร.วัดเบญพาด 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางอุษณีย์   
        วงษ์บุญเพ็ง  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดส านักคร้อ 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา)  

ภาษาอังกฤษ 
สพป.กจ.2 
26 ม.ค. 61 

1.นายคุณาพิศชน ์ แซมสีม่วง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปรีชา  ศรีนวล 
ผอ.รร.วัดส านักคร้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวิไลลักษณ์  ศรีจนัทร ์
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.วัดหนองพลับ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นางรัญชิดา   
       ปรางละออ  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 
ศ ศ . บ .  ( ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัย)  

ภาษาไทย 
สพป.กจ.2 
31 ม.ค. 61 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา 
ผอ.รร.บ้านตลุงใต้ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสมศรี คลองน้อย 
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.บ้านซ่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นางสาวธนัวดี   
          ศรีกุลจันทร์ 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
  

ภาษาอังกฤษ 
สพป.กจ.2 
1 ก.พ. 61 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายบรรพต  ทา่น้ าตื่น 
ผอ.รร.วัดเขารักษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางคณิภา  สาระศาลิน 
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.บ้านเขากรวด 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

8 นายโพธิกุล  ไชยมงคล 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดสระลงเรือ 
ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา)  

คอมพิวเตอร์ 
สพป.กจ.2 
5 ก.พ. 61 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธนิต  โพธิ์เจริญ 
ผอ.รร.วัดสระลงเรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายโสภิต  โพธิ์ทอง 
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.วัดบ้านทวน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 นางสาวจิตตรา   
        บ ารุงเขต  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านทัพพระยา 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)  
 

ภาษาอังกฤษ 
สพป.กจ.2 
6 ก.พ. 61 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายชลอ  สืบศักดิ ์
ผอ.รร.บ้านทัพพระยา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางนชุรดี  ไชยมงคล 
 
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.บ้านซ่อง 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 นางสาวพชิญ์สิณ์  
           สุนันท์พงษ ์
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 
ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา)  

ภาษาไทย 
สพป.กจ.2 
14 ก.พ. 61 

1.นายคุณาพิศชน์  แซมสีม่วง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายอ าพร เลิศอาวาส 
ผอ.รร.วัดท่ากระทุ่ม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสายชล พรหมพิพัฒน ์
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.วัดพระแท่นดงรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11 นางสาวพรรณรัตน ์
          ชินพัณณ ์
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านตลาดเขต
มิตรภาพที่ 105  
ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา)  

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานประดิษฐ์) 
สพป.กจ.2 
13 ก.พ. 61 

1.นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธรรมมะ  เที่ยงธรรม 
ผอ.รร.บ้านตลาดเขต มิตรภาพท่ี 105 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางรุ่งนภา เห็นประเสริฐ 
ครูช านาญการพิเศษ  
รร.บ้านโคราช 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 2 ราย 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวิตรี  อ่วมประเสริฐ
ต าแหน่งครูร.ร.เพียงหลวง  
3ฯ          
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)       
วุฒิ ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

วิชาการงานอาชีพ
เทคโนโลยี    สพป.
กาญจนบุร ีเขต 3 
รับค าขอ 20 มี.ค.
2561 
 
 
 
 
 

1.ผู้อ านวยการ ร.ร.เพียงหลวง 3ฯ         
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)                               

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย์  จันทร์โอ                     
ผอ.ร.ร.คุรุสภา                                   
วิทยฐานะ ผอ.ช านาญการพิเศษ                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ธัญญาภัทร์   เลาธนัง                     
ครู  ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก                     
วิทยฐานะครูช านาญการสาขาเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

2 
 
 

 

นายอภิชาต  สวัสดิ์ธรรม
ต าแหน่งครูร.ร.บ้านท่าดิน
แดง           
วุฒิ ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

วิชาสุขศึกษาพละ
ศึกษา    สพป.
กาญจนบุร ีเขต 3 
รับค าขอ 9มี.ค.
2561 

1.ผู้อ านวยการบ้านท่าดินแดง                               ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายธานินทร์  อุ่นใจ                     
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว                                   
วิทยฐานะ ผอ.ช านาญการพิเศษ                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.นงนาฎ  ยั่งยืนยง                           
ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง                         
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษสาขาสุขศึกษา
พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 6 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวพรปวีณ์ ชโยทติ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
2 ม.ีค.2561 

1. นางสมพิศ ส าเนียงแจ่ม 
ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายธีราสิทธ์ิ เปี่ยมธนาธิป 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม  
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานเุคราะห์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นายประคณุ สาระศาลิน 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/ 
2 ม.ีค.2561 

1. นายสรุิยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ประชามงคล  
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุนทรี เหมฬา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณติศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 
 
 

 

นางสาวจ าเนียร นิลพวง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนกาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
วศ.ม. สาขา
วิศวกรรมศาสตร ์

วิทยาศาสตร/์ 
6มี.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานเุคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวประพิณ แสงสะอาด 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวธัญญรตัน์ โพธ์ิทอง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



84 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

4 นายสันติ สีมา 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนกาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร/์ 
6มี.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานเุคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวประพิณ แสงสะอาด 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวธัญญรตัน์ โพธ์ิทอง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ ์
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนประชามงคล 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
28 มี.ค.2561 

1. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ประชามงคล  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเรืองร าไพ กัณหา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางโสภี สิงห์จันทร ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นางสาวอภิญญา ใจช้ืน 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนกาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
23 มี.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานเุคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางพนาไพร ศริิรัตน ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทรล์าดหญ้า 
กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นางสาวสุกญัญา นาคอ้น 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
น าเสนอแล้ว เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
จ านวน 21 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ (1) 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ 
สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 21 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะช านาญการ จ านวน 21 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

6.16   เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีวิทย
ฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน  
15  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 6 ราย   
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 4 ราย   
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 5 ราย   
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(มาตรา 53 และมาตรา 54) 

2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า หรือ
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 15  ราย  ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 6 ราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 4 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไม่ก่อน

วันที่ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางสิริธนา  จ าปาหอม                    
ครู/ร.ร.บ้านหนองสองตอน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 91.00 90.00 88.34 ผ่านการประเมิน/                
8 กุมภาพันธ์

2561 
ด้านที่ 2 100 65 78.75 97.50 87.50 87.92 
ด้านที่ 3 100 65 85.50 90.00 88.50  

2 นางพันธ์ตะวัน จันทร์เพชร                     
ครู/ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
ศษม.บริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 91.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/                
14 กุมภาพันธ์

2561 
ด้านที่ 2 100 65 87.00 90.00 89.00 88.67 
ด้านที่ 3 100 65 93.00 92.00 93.00  

3 นางสาวสาวิตรี  บุญเลิศ                   
ครู/ร.ร.หนองบ้านเก่าสามคัค ี
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 86.00 85.00 85.00 ผ่านการประเมิน/                
15 กุมภาพันธ์

2561 
ด้านที่ 2 100 65 82.00 84.00 88.00 84.60 
ด้านที่ 3 100 65 87.00 85.00 85.00  

4 นางกุสุมา  ชลอทรัพย์                    
ครู/ร.ร.วดัชุกพี ้
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 92.00 91.00 91.30 ผ่านการประเมิน/                
26 มกราคม 

2561 
ด้านที่ 2 100 65 89.05 86.87 91.25 89.05 
ด้านที่ 3 100 65 89.00 90.00 87.00  

5 นางประกายมาศ  
     บุญสมปอง                     
ครู/ร.ร.บา้นไทรทอง 
ค.บ.พลศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 99.00 98.00 98.00 98.33 ผ่านการประเมิน/                
14 กุมภาพันธ์

2561 
ด้านที่ 2 100 65 98.75 96.25 96.25 97.08 
ด้านที่ 3 100 65 83.75 87.50 82.50  

6 นางสาวเปรมกมล คุม้เจริญ                   
ครู/ร.ร.บ้านรางสะเดา 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 88.00 86.00 86.00 ผ่านการประเมิน/                
9 กุมภาพันธ์

2561 
ด้านที่ 2 100 65 85.00 87.00 88.00 86.67 
ด้านที่ 3 100 65 83.00 89.00 83.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไม่ก่อน

วันที่ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายพชรดนัย  
        ขจรพิพัฒนกุล       
ครู/ร.ร.บ้านบ้องตี้            
วุฒิ ศศ.บ. ศษ.ม. 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 98.00 98.00 97.66 ผ่านการประเมิน
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันท่ี 
13 ธ.ค. 2560 

ด้านที่ 2 100 65 96.00 95.00 95.00 95.33 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 85.00 85.00  

2 น.ส.พนารตัน์  กาฉลาด          
ครู/ร.ร.บ้านห้วยเสือ               
วุฒิ ค.บ.   ศษ.ม. 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 90.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
21ธ.ค. 2560 

ด้านที่ 2 100 65 89.50 88.50 88.75 88.92 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 89.00 88.66  

3 น.ส.ภัทรา  สังขจารีต            
ครู/ร.ร.บ้านท่าดินแดง               
วุฒิ ศศ.บ.  ศษ.ม. 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 86.00 86.00 86.66 ผ่านการประเมิน
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22  
ธ.ค. 2560 
 

ด้านที่ 2 100 65 77.50 77.50 80.00 78.33 

ด้านที่ 3 100 65 83.50 81.50 79.50  

4 น.ส.ณิชาภัทร  ครุธวงษ์         
ครู/ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา           
วุฒิ ค.บ.  ศษ.ม. 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 92.00 87.00 88.66 ผ่านการประเมิน
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
10 ม.ค. 2561 

 

ด้านที่ 2 100 65 76.00 81.25 75.00 77.33 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 81.25 82.50  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 5 ราย  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไม่ก่อน

วันที่ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉลี่ย 

1. นางธนญา อยู่วิมลชัยกุล 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 94.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
27ธันวาคม 
2560 

ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 91.25 88.75 
ด้านที่ 3 100 65 80.00 81.25 81.25  

2. นางสาวทัศนียา ช่ืนเจรญิ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาชีววิทยา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 97.00 92.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
5 มกราคม 
2561 

ด้านที่ 2 100 65 93.75 92.50 92.50 92.91 
ด้านที่ 3 100 65 86.75 86.75 85.75  

3. นางศศิธร บุญสม 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนพระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 85.00 84.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
17มกราคม 
2561 

ด้านที่ 2 100 65 91.25 88.75 87.50 89.16 
ด้านที่ 3 100 65 87.50 83.75 81.50  

4. นางสาวชนกชนม์ มีน้อย 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 92.00 92.66 ผ่านการประเมิน/ 
9 มกราคม 
2561 

ด้านที่ 2 100 65 90.00 92.50 92.50 91.66 
ด้านที่ 3 100 65 91.25 97.50 97.50  

5. นางสาวลาวณัย์ เนตรสว่าง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 92.00 90.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
9 มกราคม 
2561 

ด้านที่ 2 100 65 92.50 90.00 90.00 90.83 
ด้านที่ 3 100 65 88.75 92.50 92.50  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 7รายมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 15 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
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ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 15 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 15 ราย ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 15 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 15 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 15 ราย ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.17    การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 12 ราย
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 7 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 3 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(มาตรา 54) 
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 0206.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 12 ราย และได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับ
การประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 12  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  7 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางจันทร์เพ็ญ            
              แคล้วภัยพาล 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)                      

ก่อน
ประถมศึกษา/ 
26 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
   บ้านหนองสองตอน 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางประทิน  ราศ ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุวารี  จรเขตต ์

    ครู ร.ร.ท่าพะเนียดกุญชร 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาก่อนประถมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2 นายทวีเดช   มูลศาลา 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา)                      

ศิลป(ทัศนศิลป์)/ 
26 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    บ้านหนองหญ้าปล้อง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวนิตยา  ศิริพุทธ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเปรมรัตน์  สร้อยทอง 
    ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาศิลป(ทัศนศิลป์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางสาวบุปผา  หนุนภักด ี
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนวดัหนองพังตร ุ
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ก่อน
ประถมศึกษา/ 
30 มี.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางยุวดี  พงษ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางประโลม  ลมพัด 
    ครู ร.ร.วัดท่าตะคร้อ 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาก่อนประถมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางวีนา  ผ่องศิริ                         
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนวดักาญจนบุรี
เก่าฯ 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
ค.บ.(การบริหาร
การศึกษา)                     

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
23 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 
 “อุดมราษฎร์วิทยา” 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสรินยา  นิลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายกษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางลดาพัฒน์  
     พงศ์จิระเสฎฐ                  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา                      

คณิตศาสตร/์ 
  6 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสุรยี์  พรหมอยู ่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวิภาวรรณ  นิ่มนวล 

    ครู ร.ร.วัดถ้ าอ่างหิน 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นางสพุัตรา  สไุตทอน 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา)                      

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

29 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางวรรณี  คงชุม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางบุษบา  บุญกลิ่น 
    ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นางสาวสุวิมล    
       ภูริเภรีฤกษ ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ห้องค.บ.(เคมี) 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา) 

วิทยาศาสตร์/ 
27มี.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสอง
ห้อง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

 2. นางวันทนา  เปลินเสว ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นางวิไลวรรณ  สมบรูณ์ทวี 
     ครู ร.ร.วัดศรโีลหะราษฎร์บ ารงุ 
     วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 น.ส.วรินทร มคีวามเจริญ 
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.อนุบาลไทรโยค              
สาขาปฐมวัย                  

ปฐมวัย 
27 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ร.ร.อนุบาลไทรโยค 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

1. น.ส.จิตรา  ชูมณ ี

ผอ.ร.ร.บ้านวังใหญ ่
(ผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางอนุสรณ์ สมบัตคิุโณปการ 

ครู ร.ร.สามคมไทย-ออสเตรเลียน 

วิทยฐานะช านาญการพเิศษ  
สาขาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 นางสุติมา  อินธน ู

   ครู/ช านาญการ  
   ร.ร.บ้านหนองปลาซิว 

   สาขาสังคม ฯ 

สังคม ฯ 
30 มี.ค. 2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนรากร กาลสุวรรณ 

ผอ.ร.ร.บ้านวังสิงห ์

(ผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสุนีย์  ศรีชัย                    
ครู ร.ร.บ้านเขาสามชั้น 

วิทยฐานะช านาญการพเิศษ  
สาขาสังคม ฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

  

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 3 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นางสาวนัสชนก 
       เศรษฐศักดาศิร ิ
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา 

คอมพิวเตอร/์ 
5 มี.ค. 2561 

1. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ผอ.ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายจิตกร อารีย์วงศส์ถิตย ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเสาวนีย์ คณูทา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถมัภ์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางช่อทิพย์ อินทรักษา 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียน ร.ร.วสิุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

แนะแนว/ 
19 มี.ค.2561 

1. นายหงษ์ดี ศรเีสน 
ผอ.ร.ร.สุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสรุิยะ จันทร์สนอง 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุนีย์ ศรีแก้ว 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานเุคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา แนะแนว 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง  

3 นางสาวนุชนาฏ  
       ทรัพย์แก้วยอด 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 
20 มี.ค.2561 

1. นางแสงอรณุ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ข าขจร 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์  
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรุ่งนภา คงเพ็ชรศักดิ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 12 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 12 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 12 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน   
12 ราย 
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2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.18  เรื่อง   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 7 ราย ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 4 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

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

4.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     
ด้านที่2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้ผ่านการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3.  กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และกศจ.กาญจนบุรี  พิจารณา
แล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย  
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 –  และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 
2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษแล้วจ านวน 
7 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน 2 ราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 1 ราย  

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นายเสถียร   
    สวัสดิ์ฐิติเลิศ                  
ครู/ร.ร.บ้านน้ าพ ุ

ค.บ. 
(พลศึกษา) 

สุขศึกษา 
 พลศึกษา/ 
13 ก.พ.61 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 85.00 93.00 89.00 

ด้านที่ 2 100 70 83.75 81.25 88.75 84.58 

2 น.ส.วรัชยาวงษ ์
     ประเสริฐ   
ครู/ร.ร.บ้านสระ
เศรษฐี 
 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 
     ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

งานบ้าน           
งานประดิษฐ์/ 

23 ก.พ.61 

ด้านที่ 1 100 70 82.00 84.00 85.00 83.67 

ด้านที่ 2 100 70 80.00 82.50 85.00 82.50 

3 นางกฤษดา  
     ธรรมรังษี                   
ครู/ร.ร.บ้านจันอุย 
 

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ม. 
(บริหาร

การศึกษา) 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 
16 ก.พ.61 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 86.00 86.00 85.00 

ด้านที่ 2 100 70 85.00 88.75 91.25 88.33 

4 นางสาวพวงเพชร   
       ดอกบุก                   
ครู/ร.ร.วัดหนอง
ตะโก 
 

วท.บ. 
(สถิติประยุกต์) 

ค.ม. 
(วิจัยและ

ประเมินผล 
การศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
29 ธ.ค.60 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 95.00 97.00 95.67 

ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 92.50 90.83 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นางเดือนเพ็ญ            
          บุญใหญ่เอก 
ครู ร.ร.บ้านพุม่วง- 
พุพง 

ค.บ./        
การประถมศึกษา 

ค.ม./         
บริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ-งาน
ประดิษฐ์/ 8 ม.ค.

61 

ด้านที่ 1 100 70 81.00 82.00 81..00 81.33 

ด้านที่ 2 100 70 80.00 84.00 82.00 82.00 

2 นางนฤมล  ใจงาม 
ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้ 

ค.บ./  
การศึกษาปฐมวัย 

ปฐมวัย/  18 
ม.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 88.00 87.00 88.00 

ด้านที่ 2 100 70 88.00 85.00 87.00 86.66 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นางมุกดา วันเย็น 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเฉลมิ 
พระเกียรตสิมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  
 

วท.ม  
สาขา
ชีววิทยา
ศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/
21 ธ.ค.60 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 97.00 98.00 97.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 92.50 90.00 92.50 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 7 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการ
ประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 7 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อม

ทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

6.19  เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 32  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  1 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 23 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน  8 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 54) 

2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า หรือ
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0203.4/ว 17 ลงวันที่  21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 



97 
 

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

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

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

9. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มี      
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของ
ผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกตของคณะกรรมชุด
ที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ด าเนินการประเมินขั้นที่ 3 ภายในระยะเวลาที่    
ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  31  ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   3   ราย 

2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   19 ราย 

2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน    9   ราย 
3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุ มัติ  

มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. กรณีที่ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่า  ผลการ
ปฏิบัติงานฯ อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และกศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 
เดือนและครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน 

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) (กรณีปรับปรุง  ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
1. นางวันทนา   

      พรานเจริญ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดขุนไทยธารา
ราม 
ค.บ.(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
ค.ม.(บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
27.00 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

ผ่าน/ 
15 ธ.ค.2560/ 
  6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 84.50 83.50 83.50 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 23 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิวันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวชิาปฐมวัย  (ประเมินใหม่)  จ านวน 4 ราย 
1. น.ส.บรรจง เงินโสภา 

ครู ร.ร.บ้านหนองขอน 
วุฒิ คบ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

22.50 
25.00 

22.50 
25.00 

22.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 47.50 47.50 46.50 

2. นางณิชกุล สืบอินทร ์
ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่ 
วุฒิ คบ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

25.00 
24.00 

25.00 
24.00 

25.00 
22.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 49.00 49.00 47.00 

3 น.ส.สุนิษา แสงแพร 
ครู ร.ร.ท่ามะเด่ือ(ไทร
โยค)วุฒิ คบ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

4 น.ส.สุมาลี อินทราพงษ ์
ครู ร.ร.บ้านกุยแหย ่
วุฒิ คบ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

45.00 
26.00 

45.00 
25.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 70.00 71.00 

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
5 นางปัญญพร ขันทะมา 

ครู ร.ร.บ้านเกริง 
กระเวีย 
วุฒิ คบ คอมพวิเตอร์
ศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

50.00 
27.00 

50.00 
28.00 

50.00 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 77.00 78.00 75.00 

กลุ่มสาระวชิาสังคมศกึษา (ประเมินใหม่) จ านวน 4 ราย 
6 น.ส.จณิสตา   

      ตุมรสุนทร 
ครู ร.ร.บ้านจันเดย์ 
วุฒิ คบ.ประถมศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

46.25 
26.00 

46.25 
24.00 

46.25 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.25 70.25 72.25 

7 นางจิรภา  พุ่มไพรวัลย ์
ครู ร.ร.บ้านกองม่องทะ 
วุฒิ คบ สังคมศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

45.00 
24.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 69.00 71.00 71.00 



99 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิวันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

8 น.ส.พรศิริ  ชมพูธวัช 
ครู ร.ร.บ้านวังสิงห์ 
วุฒิ คบ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

50.00 
26.00 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 76.00 75.00 76.00 

9 นางอารีย์  กัลปว์งษ ์
ครู ร.ร.บ้านท่ามะเด่ือ
(ทอง) 
วุฒิ คบ.ประถมศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

45.00 
20.00 

45.00 
18.00 

45.00 
21.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 65.00 63.00 66.00 

กลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษ  (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
10 นางทัศนวรรณ   

     ศักดิ์กาญจนเดช 
ครู ร.ร.บ้านแก่งจอ 
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

60.00 
25.00 

60.00 
24.00 

60.00 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 85.00 84.00 84.00 

11 น.ส.บุญรี วุฒิธรรมฐาน 
ครู ร.ร.บ้านห้วยเขย่ง 
วุฒิ คบ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

56.25 
24.00 

56.25 
24.00 

56.25 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 80.25 80.25 80.25 

กลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษ  (ปรบัปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน1ราย 
12 นางพิมพ์นภัส 

        พาวันด ี
ครู ร.ร.บ้านเสาหงษ์ 
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

52.50 
25.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่าน/ 
26 ก.พ. 2561/ 
21 ธ.ค. 2558 คะแนนรวม 100 70 77.50 78.50 78.50 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
13 นางทับทิม มาสูงเนิน 

ครู ร.ร.บ้านเกริง 
กระเวีย 
วุฒิ คบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

51.25 
26.00 

51.25 
 2500 

51.25 
27.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 77.25 76.25 78.25 

14 นางสุรินทร์  แร่เพชร 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะเด่ือ
(ทอง) 
วุฒิ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

37.50 
24.00 

37.50 
25.00 

37.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 61.50 62.50 62.50 

15 
 
 

น.ส.ภัคจิรา บัวผัด 
ครู ร.ร.บ้านไร่ป้า 
วุฒิ วทบ.เคม ี

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

51.25 
27.00 

51.25 
28.00 

51.25 
25.00 

 
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 78.25 79.25 76.25 
กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย  (ประเมินใหม่) จ านวน 8 ราย 
16 น.ส.ชนทิกานต์ ยิ่งทว ี

ครู ร.ร.บ้านพุเตย 
วุฒิ คบ.การประถมศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

 - 
23.00 

 - 
20.00 

 - 
20.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 23.00 20.00 20.00 
17 นางศิริกูล   

         สุพรรณโรจน์ 
ครู ร.ร.บ้านท่าตาเสือ 
วุฒิ คบ.ภาษาไทย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.50 
23.00 

42.50 
22.00 

42.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 
 

คะแนนรวม 100 70 65.50 64.50 66.50 

18 น.ส.ดวงกมล  
           สุริยะวงษา 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะเด่ือ
(ทอง) วุฒิ ศษ.บ.การ
ประถมศึกษา 
 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

50.00 
26.00 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 76.00 75.00 76.00 



100 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิวันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

19 นายสุวรรณวัตต์  
            ปาละรัตน์ 
ครู ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา 
วุฒิ กษ.บ.ภาษาไทย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

 47.50 
23.00 

47.50 
21.00 

47.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 70.50 68.50 71.50 

20 นายอ านาจ  
            นกด า 
ครู ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย 
วุฒิ คบ.ภาษาไทย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

- 
24.00 

- 
20.00 

- 
22.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 25.00 20.00 66.50 

21 น.ส.สุมาลินี  แช่มช้อย 
ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่ 
วุฒิ ศศ.บ.บรรณารักษ์ 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

56.25 
22.00 

56.25 
21.00 

56.25 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 78.25 77.25 79.25 
22 น.ส.คนึงนิจ  นาคน้อย 

ครู ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา 
วุฒิ คบ.การ
ประถมศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

47.50 
18.00 

47.50 
20.00 

47.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 65.50 67.50 70.50 

23 นางมณฑา  ยิ้มเยอืน 
ครู ร.ร.บ้านวังสิงห์ 
วุฒิ คบ.การ
ประถมศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

55.00 
24.00 

55.00 
20.00 

55.00 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 69.00 75.00 79.00 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 จ านวน 8 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได ้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิวันพัฒนา) คนที่๑ คนที่๒ คนที่๓ 

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
1 
 
 

นายพีรัชย ์เพิ่มพูล 
ครูร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่าน/ 
6 พ.ค.60/ 
26 พ.ย.59 

คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร ์(ปรับปรุงครั้งท่ี 2) จ านวน 1 ราย 
2 นางบุษรา ประชากุล 

ครูร.ร.ทองผาภูมิวิทยา  
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่าน/ 
19 ธ.ค.59/ 
20 ธ.ค.56 
 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

กลุ่มสาระวชิาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จ านวน 1 ราย 
3 นางกมลชนก เรืองเดช 

ครูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

46.25
20.00 

46.25
21.00 

46.25
20.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 66.25 67.25 66.25 
กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
4 นางยาใจ เหมอืนวา้ 

ครูร.ร.บอ่พลอยรัชดาภิเษก 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 
5 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชญาพร ตินิโส 

ครูร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

50.00 
25.00 

50.00 
25.00 

50.00 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 75.00 75.00 75.00 



101 
 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิวันพัฒนา) คนที่๑ คนที๒่ คนที่๓ 

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย (ประเมนิใหม่) จ านวน 1 ราย 
6 นายชยพล เพชรพิมล 

ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

52.50 
24.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 76.50 78.50 78.50 
กลุ่มสาระวชิาศิลปะ (ทัศน์ศิลป์) (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
7 นายธงชัย สังขวภิาส 

ครูร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
ค.บ. ศิลปศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

47.50 
23.00 

47.50 
26.00 
 

47.50 
26.00 
 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.50 73.50 73.50 
8 นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีดิ์ 

ครูร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ค.บ. ศิลปศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 
 

47.50 
25.00 
 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50  
 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 32 ราย ดังนี้ 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 รายผ่านเกณฑ์การ

ประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ทั้ง  1 ราย 
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 23 ราย 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน1ราย 

2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 9  ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตาม ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    จ านวน 13 ราย 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  รวมจ านวน 8 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน  2  ราย 

2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 4ราย 

3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตาม ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    จ านวน  2 ราย 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด (ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ภายใน 6 เดือน) รวม  13 ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรวม 15ราย โดย
มีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
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เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 32 ราย  
2. อนุมัตใิห้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   4 
ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เ ห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 32 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน 4 ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดจ านวน4ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตัง และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า
ขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้ งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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6.20   เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  (ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอให้พิจารณาผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ สายงานการสอน จ านวน 5 ราย  
ดังนี้  

 

ที ่

 
ชื่อ - สกลุ /ผู้ขอ 
วุฒกิารศกึษา 

 
ต าแหน่ง 

 

 
วิทยฐานะ 

 
รับ

เงินเดือน 

 
สถานศกึษา 

 
อ าเภอ/จังหวดั 

 

สังกดั 
 

วิทยฐานะ 
ที่ขอรับการ

ประเมิน 

เสนอขอรับ
การประเมิน 

1. น.ส.ศิริพร  คล่องจิตต์ ครู ช านาญการ 32,650 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

สพม.เขต 8 ช านาญการพิเศษ 5 มี.ค. 2561 

2. น.ส.น้ าทิพย์ หนนูันท ์ ครู ช านาญการ 31,440 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

สพม.เขต 8 ช านาญการพิเศษ 5 มี.ค. 2561 

3. น.ส.กนกวรรณ  
ดีประเสริฐ 

ครู ช านาญการ 29,140 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

สพม.เขต 8 ช านาญการพิเศษ 5 มี.ค. 2561 

4. น.ส.พิมพ์ชนก  
ปทุมธนรกัษ์ 

ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.วิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

สพม.เขต 8 ช านาญการพิเศษ 9 มี.ค. 2561 

5. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.วิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

สพม.เขต 8 ช านาญการพิเศษ 14 มี.ค. 2561 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การก าหนดชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามท่ี หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก าหนดให้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานตามที่

สถานศึกษาส่งมา แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 2 ชุด ดังนี้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
๑. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.๑) (โดย สพท.ให้ความเห็นในแบบค าขอ)  
๒. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จ านวน ๕ ปีการศึกษา 
๓. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
๔. เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ แล้วเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา 
 โดยก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ต้องด าร งต าแหน่งครู/วิทยฐานะก่อนหน้า วิทยฐานะที่ขอรับ                          
การประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า  
 2. มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 

2.1 ขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ า
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

2.๒ ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ า
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,๕00 ชั่วโมง 
 3.มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

๔.๑ หากมีการ พัฒนาก่อนแต่ งตั้ ง ให้มี และเลื่ อน เป็นวิทยฐานะช านาญการพิ เศษและ                
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๓/๒๕๕๔ ที่ยังไม่หมดอายุสามารถน ามาใช้ได้ ๑ ครั้ง 

๔.๒ หากไม่เคยได้เข้ารับการพัฒนาหรือใบผ่านการพัฒนาหมดอายุ ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน ๒๐ ชั่วโมงเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะได้ ๑ ครั้ง 
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่รายปีการศึกษาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบรายงาน (วฐ.2) โดยต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 3 ใน 5 ปีการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 13) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ส านักงานเฃตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะ (ตามเกณฑ์ ว.21  /2560)ก่อนน าเสนอ อกศจ. และกศจ.  ทั้งนี้  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้เสนอขอมีวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21  /2560  แต่อย่างใด  เนื่องจาก  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้รับผลงานของผู้เสนอขอไว้เรียบร้อยแล้ว  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรพิีจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด

กาญจนบุรี  ด าเนินการตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินข้อมูลตามคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามเกณฑ์ ว.21  /2560)ก่อนน าเสนอ อกศจ. และกศจ. โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของ อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู้เสนอขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  จ านวน 2 คณะดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. คณะกรรมการตรวจวสอบคุณสมบัติและผลการประเมินระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
6.21 เรื่อง  หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มี

วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ และผู้อ านวยการช านาญการพิเศษตาม
หลักเกณฑ์ ว 17/2552 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้กลั่นกรองการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ และผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์ ว 17/2552 เป็นพิเศษเฉพาะราย จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน  อ าเภอห้วยกระเจา 
2. ว่าที่ ร.ต. สุริยัน  จันทรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่  อ าเภอห้วยกระเจา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 และมาตรา 54 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547 
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.) พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ โดยหลักเกณฑ์ฯ ระบุไว้ คือ  

ข้อ 1.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
ข้อ 1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
ข้อ 1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลั ง    

2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ” 
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3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.  ค าสั่ งคณะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค                    
ที่ 768/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ จ านวน 1 ราย และผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ราย ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2559 และยื่นค าขอรับการประเมินฯ  2 ราย ถึง สพป. ต้นสังกัด เมื่อด ารงต าแหน่ง ครบ 1 ปีแล้ว และมีภาระ
งานบริหารสถานศึกษา เต็มเวลา  

๓. ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน ย้อนหลัง   2 ปี ติดต่อกัน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 1.3 ผู้ขอฯ 2 ราย น าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต่างสถานศึกษา มานับรวมกับผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ของสถานศึกษาปัจจุบัน 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 2 ราย มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับ
คุณสมบัติข้อ 3 ได้น าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต่าง
สถานศึกษา มานับรวมกับผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษา
ปัจจุบันที่ขอรับการประเมินให้ครบ 2 ปีติดต่อกัน  ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 จึงเป็นคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เห็นชอบให้
น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรด
พิจารณาและให้ความเห็นว่า คุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการ จ านวน 1 ราย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทย
ฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย และตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 ตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 สามารถน าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบัน ได้หรือไม่ เพ่ือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะได้
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะให้เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
หารือ ก.ค.ศ. ต่อไป 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระท่ี 6.22 และระเบียบวาระท่ี 6.23  การพิจารณาเรื่องวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม (ลับ) 
เข้าร่วมประชุม  และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

 
6.22  เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 

 
6.23  เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

7.1 เรื่องโครงการจัดตั้งสมาคมสภาการศึกษาพลเมืองกาญจนบุรี 
 

นายศิวโรฒ  จิตนิยม  กรรมการผู้แทนภาคประชาชน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
จัดตั้งสมาคมสภาการศึกษาพลเมืองกาญจนบุรี  สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และส านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  มีจุดประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท าในจังหวัดกาญจนบุรี และน าเสนอแผนแม่บทการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรูปแบบ
การท างานแบบบูรณาการบุคลากร องค์ความรู้จากทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงาน สถานบันการศึกษา ภาคประชาชน ผู้แทน
ภาคธุรกิจร่วมสะท้อนและวิพากษ์แผนแม่บทการศึกษาเพ่ืออาชีพ จังหวัดกาญจนบุรีจนส าเร็จด้วยดี มีการขยายผลโดยน า
ข้อมูลไปน าเสนอในการจัดท าแผนของหน่วยงานการศึกษาต่างๆ อย่างครอบคลุม ด้วยการการด าเนินการดังกล่าวพบ
ข้อสรุป และข้อคิดเห็นจากการเสวนาผู้เชี่ยวชาญ และคณะท างานที่เห็นพ้องตรงกันว่า ควรมีการจัดตั้งคณะท างานใน
รูปแบบนิติบุคคล เพ่ือประสานงานการท างานแบบบูรณาการด้านการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้มีข้อมูลเจาะลึกในเชิง
พ้ืนที่มากยิ่งขึ้น   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดตั้งสมาคมสภาการศึกษาพลเมืองกาญจนบุรี 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษา เพ่ือการมีงานท าในจังหวัด

กาญจนบุรี 
3. เพ่ือน าเสนอนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพโครงการพัฒนาแผนแม่บทการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

จังหวัดกาญจนบุรี  จัดตั้งสมาคมสภาการศึกษาพลเมืองกาญจนบุรี 
4. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพต้นแบบในสถานศึกษา และชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

หลักการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสมาคมสภาการศึกษาพลเมืองกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม

ของบทบาท ภารกิจ ความสอดคล้องกับนโยบาย และจเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. จัดท าค าขอจัดตั้งสมาคม ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เพ่ือระเบียบสมาคม ก าหนดหลักการ รูปแบบและภารกิจของ

สมาคม 
4. ด าเนินงานตามกรอบภารกิจของสมาคม 
5. รายงานผลการด าเนินงานสมาคม และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม และคณะกรรมการสภา

การศึกษาเมืองกาญจนบุร ี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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1. มีรูปแบบการท างานแบบบูรณาการ แนวทางการด าเนินการด้านการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ที่มาจากทุก
ภาคส่วน และสอดคล้องกับความต้องการเชิงพ้ืนที่ 

2. มีต้นแบบการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพในสถานศึกษา และชุมชนต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขณะนี้  อยู่ระหว่างยื่นค าขอจัดตั้งสมาคม          จึงขอหารือที่ประชุมใน 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1ชื่อสมาคม และประเด็นที่ 2 สถานที่ตั้งสมาคม 

 
ที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ชื่อสมาคมสภาการศึกษาพลเมืองกาญจนบุรี   ส าหรับสถานที่ตั้งสมาคมให้
หารือไปยังกรมส่งเสริมการป้องครองท้องถิ่น  ในการขอใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เพ่ือจดทะเบียนเป็น
สถานที่ตั้งชั่วคราวต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
 

 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
































































































































