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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2560
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ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี
พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รายงานผลการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปี
การศึกษา 2555 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
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ระเบียบวาระที่ 3.2
ระเบียบวาระที่ 3.3

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.5

เรื่องเพื่อทราบ
สถานที่ตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ Kanchanaburi Provincial Education
4.0 Awards ขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2560)
ขอความเป็นธรรมในการพิจารณากระบวนการให้คะแนนในการประเมิน
ศักยภาพ ไม่ได้ให้คะแนนตามประกาศหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (คาร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560)
ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการ
ขอความเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เพื่อความ
เหมาะสม และประโยชน์ทางราชการ
การเลิกสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ย้ายตาม
ผลการสอบแข่งขันได้
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษตามเกณฑ์
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
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1
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายบวรศักดิ์ วานิช
2. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
3. นายภูวเดช อินทรพรหม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองศึกษาธิการภาค 4
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
4. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7. นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กรรมการ
และการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
8. นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
9. นายวรรษภณ แสงเปุา
ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
กรรมการ
10. นายศิวโรฒ จิตนิยม
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการ
11. นายอุดม เหลืองสด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
12. นายอนันต์ กัลปะ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายโอภาส ต้นทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พลตรีเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัยนนท์ นิลพัฒน์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2. นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี
3. นางพรทิพย์ สันทัด
ผอ.กลุ่มอานวยการ ศธจ.กาญจนบุรี
4. นายแมน คาวงษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5. นายวีระกิจ แพ่งอาพัน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
6. นายอังกูร จินจารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี
7. นางจิตติมา ช่ออัญชัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี
8. นางสาวนันทญาพร ลาภมูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี
9. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี
10. นางสาวอรอุมา พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี
11. นางสาวยุรี เตชะดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี 4
12. นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี
13. นางสาววิยะดา สอนใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
14. น.ส.ฐิติมา พรหมมา
เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
15. น.ส.นิรมล นุ่มเนียม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
16. นายวสุธา ตันติปิธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
17. นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานที่ประชุม โดยนายบวรศักดิ์ วานิช ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบวรศักดิ์ วานิช ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/25๖๐ เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ได้ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 ได้อนุมัติให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการเป็ น ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ผู้ช่ว ย ตามแนวปฏิบัติที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
บั ด นี้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ได้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ผู้ช่วย ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 305/2560 ลงวันที่ 26
กัน ยายน 2560 ซึ่งมี ได้รั บ การคั ดเลื อก ครบทุก กลุ่ ม วิช า จ านวน 42 อัตรา และส านั กงานศึ กษาธิการจัง หวั ด
กาญจนบุรี ได้ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จานวน 8 ราย
1) น.ส.สุมิตรา เชื้อปกรณ์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองพังตรุ
2) น.ส.จินตนา ใจยงยืน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บารุง
3) น.ส.ชฎารัตน์ ถือแก้ว
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
"เพ็ญชาติอุปถัมภ์"
4) น.ส.ชุดารัตน์ วัชรินทร์รัตน์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดอินทาราม
"โกวิทอินทราทร"
5) น.ส.ประภาศรี เครือจักร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองสะแก
6) น.ส.พัชรี เรืองสาราญ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยตลุง
7) น.ส.ดานิษา ทองผาโศภา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
8) น.ส.กุลสินี ธัญลักษณ์เดโช
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเจ้าเณร
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
จานวน 9 ราย
1) น.ส.สุภิญญา ชลประเสริฐ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองลาน
2) น.ส.เบญจวรรณ ไพรสิงห์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทัพพระยา
3) น.ส.กนกวรรณ พันธุ์ลาภ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทัพพระยา
4) น.ส.สิติชา อ่อนแช่ม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองลาน
5) น.ส.กาญจณา ตะลีขัน
ครูผู้ช่วยโรงเรียน"บ้านรางกระต่าย
"พิริยะประชาวิทยาคาร"
6) น.ส.จันทนา ดอนพรหมะ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน
7) น.ส.ขนิษฐา ธนูทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
8) น.ส.เยาวลักษณ์ สุวรรณพรม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทัพรพะยา
9) น.ส.ศศินันท์ ไชยวิลากานต์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่างหิน
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3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
จานวน 10 ราย
1) น.ส.มานิตา รัศมี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาช้าง
2) น.ส.สุพรรณี ยุภาครบุรี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
3) ว่าที่ร้อยตรีศิรศักดิ์ สิงห์โสภณ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
4) นายธีระพงษ์ เจริญศิริ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
5) นายเมธาวัฒน์ คล้ายคลึง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแก่งจอ
6) นายบุรินทร์ โนนุตร์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านยางขาว
7) นายวชิราวุธ ธูปกระแจะ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
8) นายพีรพงศ์ ตันยาลักษณ์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
9) นายวริทธ์นานนท์ ขจิตศาตนันท์
ครูผู้ช่วยโรงเรียน"เพียงหลวง 3
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)
10) น.ส.หทัยชนก บุญปลูก
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าดินแดง
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
จานวน 15 ราย
1) น.ส.ทิพวัลย์ ยอดแก้ว
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
2) น.ส.ดาวใจ มะลินิล
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังด้ง
3) น.ส.นิสรากานต์ เกณฑ์ชัย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลาอีซู
4) น.ส.สิรินทรา สุทา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังเขาแก้ว (หงาอุปถัมภ์)
5) น.ส.แสงระวี กาฬษร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
6) น.ส.ปรารถนา มะลิซ้อน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
7) นายอนุวัช นิบรรพต
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก
8) นายพิทยา แสงพราย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบะลังกา
9) น.ส.วิภาพรรณ โพธิ์ไพจิต
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
10) น.ส.ชัญญาพร อินปูอม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก
11) น.ส.รัชดา งามรัตนปรีชา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองแกใน
12) น.ส.ศิริกัญญา แสงธาดา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
13) น.ส.สมหญิง จริยา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังด้ง
14) น.ส.จุฑามาศ สุขสมศรี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
15) น.ส.นาฏยา สังข์เงิน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลาอีซู
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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3.2 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ได้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2560 ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8
กันยายน 2560 อนุมัติหลักการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดาเนินการกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตาแหน่งที่จัดสรรให้สถานศึกษาได้
ตามบัญชีแผนการรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการบรรจุ จานวน 13 กลุ่มวิชา
รวม 61 อัตรา
บัดนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ตามประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งมีได้รับการคัดเลือก ครบทุกกลุ่ม
วิชา จานวน 52 อัตรา มีคุณสมบัติไม่ครบ เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จานวน 2 ราย และสละสิทธิ์
ไม่มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 7 ราย และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จานวน 52 ราย ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 13 อัตรา คือ
1) นางสาวกชพรรณ คงวิเชียร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่าล้อ
2) นางสาวจันทิมา รักดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
3) นายตรีธรพัชร วราวุธวิเชียร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองสะแก
4) นายธนวิทย์ ทองกวาว
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังสารภี
5) นางสาววิชุดา เครืออยู่
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังสารภี
6) นายพงษ์ศธร ชมท่าไม้
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวหิน
7) นางสาวกนกวรรณ บัวขม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าพุ
8) นางสาวกชกร กันภัย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่าน้าตื้น
9) นางสาวจีราภรณ์ นาสา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองพังตรุ
10) นางสาวเกศรา ครุธเครือ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดชุกพี้
11) นางสาวอลิษา กาวินา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
12) นายผาภูมิ อยู่อ่อน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังลาน
13) นายปฐมพงศ์ เด่นดวงใจ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่าล้อ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 18 อัตรา คือ
1) นายกฤษฎา จิตมะกล่า
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขากรวด
2) นางสาวกนกวรรณ แจ๊ดนาลาว
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาใหญ่
3) นางสาวอังคณา เจริญทรัพย์สันติ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองจอก
4) นางสาวสุนิษา อาจคงหาญ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทัพพระยา
5) นางสาวกนกวรรณ ธรรมดา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนชะเอม
6) นางสาวพัชรี ใจดีเฉย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนรัก
7) นายทรงพล แพทย์รอบรู้
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยยาง
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8) นางสาวธัญวรรณ เวชวงศ์
9) นางสาวดุษฎี พวงไทย
10) นางสาวกานต์ธิดา จันทร์บูรณ์

ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
"พิริยะประชาวิทยาคาร"
11) นางสาวสิริลักษณ์ พลอาภา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน
12) นางสาวจันทร์จิรา คุณพันธุ์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
13) นางสาววิภาวดี โพธิ์ศรีทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสระลงเรือ
14) นางสาวบุษบา เที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตลุงใต้
15) นางสาวสุพัตรา เข็มทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
16) นายกิตติพัฒน์ภัทราพรพิสิฐ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
17) นางสาวอัจฉรา ประทุมสูตร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาใหญ่
18) นางสาวลานา บัวขม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ้านทวน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 9 อัตรา คือ
1) นางสาวจิระภา คีรีเรืองทรัพย์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าดินแดง
2) นางสาวกนกรัตน์ เสมทับ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านประจาไม้
3) นางสาวกรรญดา เจริญกาญจน์กุล
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสารวัตร
4) นางสาววารุณี สีบุตรสี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังโพธิ์
5) นางสาวรัตนา ศิลาทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าดินแดง
6) นายภานุพงษ์ ทองสงัด
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดินโส
7) นางสาวดาริกา แต่แดงเพชร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
8) นางสาวอนงค์นาฏ จิตสูง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพุองกะ
9) นางสาวกมลรัตน์ ทองผากนก
ครูผู้ช่วยโรงเรียนสมาคมปุาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 7 อัตรา คือ
1) นางสาวพรพิมล รักแตง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบะลังกา
2) นางสาวมานิดา แก้วตาสาม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยหวาย
3) นางสาวมินตรา ยินดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังด้ง
4) นางสาววัลนิสา ไพศรี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
5) นายตุลยวัต เทพเทียน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)
6) นางสาวสุกัญญา สุขกรม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
7) นายพงศ์ปณต รอดทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) จานวน 5 อัตรา คือ
1) นางสาววรัญญา ธัญญาผล
ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
2) นางสาวบุณยาพร เคนไชยวงค์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
3) นายเสนา เหมือนหงส์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
4) นายนราวุฒิ ยอดจันทร์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บารุง
5) นางสาวพรสวรรค์ ลิ้มสินโสภณ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวิสุทธรังษี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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3.3 เรื่อง รายงานผลการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา
2555 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 ได้อนุมัติให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่
27 ปีการศึกษา 2555 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานและที่ กคศ.กาหนด ได้ดาเนินการเรียกมารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 190/2560 สั่ง ณ วันที่
17 สิงหาคม 2560 จานวน 1 อัตรา คือ น.ส.รัชนก ดอกลาเจียก ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองมะสัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง สถานที่ตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ส านั กงานศึก ษาธิการจั งหวัด กาญจนบุรี เดิ มได้ข อความอนุ เคราะห์ จ ากส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ใช้อาคารชั้น 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1เป็น
สถานที่จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับจานวนเจ้ าหน้าที่ได้
ทั้งหมด ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี ให้ใช้
พื้นที่และอาคารของสมาคมกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง
จัง หวั ด กาญจนบุ รี เป็ น สถานที่ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด กาญจนบุ รี เ ป็ นการชั่ ว คราว โดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดทาหนังสื อขอใช้สถานที่ไปยัง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รอบที่ 3 ปรากฏว่า ไม่ได้รับหนังสือตอบรับแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบการขอใช้สถานที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รอบที่ 3 และ
เห็นชอบให้นาประธานไปดูสถานที่
4.2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้เป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน
2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

8
4.3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์
และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ไว้เป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 28
กันยายน 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ไว้เป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.5 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการ Kanchanaburi Provincial Education 4.0
Awards ขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินงานโครงการKanchanaburi Provincial Education
4.0 Awards ขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 250 คน ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้นาเสนอผลการดาเนินงานในครั้งต่อไป ด้วย Power Point หรือวีดีทัศน์
4.6 เรื่อง

รายงานผลการดาเนินผลการดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึก ษา
และครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จานวน ๓๒๐ คน ระหว่างวันที่ 30
กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบที่ 4)
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้นาเสนอผลการดาเนินงานในครั้งต่อไป ด้วย Power Point หรือวีดีทัศน์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2560)
คาขอ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอให้พิจารณาให้ความดีความชอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน
2560ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
1.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,486 ราย
1.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 3 ราย
1.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 38 ราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,041 ราย
2.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 7 ราย
2.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 31 ราย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
3.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,228 ราย
3.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 2 ราย
3.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 32 ราย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
4.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,023 ราย
4.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 3 ราย
4.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 19 ราย
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี)
5.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,474 ราย
5.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 7 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ฯ
คาสั่ง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ

10
เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553
6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
7. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5151ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2560 แจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2560)
8. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 146 ลงวันที่ 25กรกฎาคม 2560 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใบประกอบวิชาชีพ
9. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2553 แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
10. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 แจ้ง ก.ค.ศ.มีมติให้นา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 มาบังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
11. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
12. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 แจ้ง ก.ค.ศ.มีมติให้นา
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง มาบังคับใช้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
13. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลว 17 มีนาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาที่มีตัวณ วันที่ 1
กันยายน 2560 จานวน 6,214 คน ได้รับจัดสรรโควตา จานวน 888 คน และวงเงินคงเหลือหลังจากหักจานวนเงินที่ใช้
เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) และสารองวงเงินทุกกรณีเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2560) จานวน 6,166,009.37 บาท
2. การแบ่งกลุ่มโควตา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
2.1 กลุ่มที่ 1 ตาแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และคศ.3
2.2 กลุ่มที่ 2 ตาแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5
3. การจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ส่วนกลุ่มที่ 2 ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
4. การนั บ จานวนข้าราชการเพื่อคานวณโควตา ให้ นับจากจานวนข้าราชการที่มีตัว อยู่จริง ณ วันที่ 1
มีนาคม
5. การเลื่อนเงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2560) ให้เลื่อน
เงินเดือน 1 ขั้นได้ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1
มีนาคม 2560 เฉพาะจานวนเต็ม โดยรวมผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 4(1ขั้น) อยู่ในโควตานี้ด้วย สาหรับการปัดเศษ
ของโควตาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบ
6. การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาของข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
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6.1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา(ครูผู้ช่วย, ครู และ รองผู้อานวยการโรงเรียน)
6.2 กลุ่มผู้อานวยการสถานศึกษา
6.3 กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และศึกษานิเทศก์)
7. การจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากจะต้องดาเนินการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อ 8.5 แล้วขอให้
คานึงถึง
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้ งผลการทดสอบปลาย
ภาคและปลายปี
- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS)
8. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2560 มีมติอนุมัติจัดสรรโควตาโควตาเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2560) เฉพาะโควตาตัวเต็ม
9. สานั กงานศึก ษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรโควตาเพิ่มเติมจากเศษที่เหลือ
10. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)จะ
จัดสรรวงเงินมาให้ในคราวเดียว โดยหลักการจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ
0.01 จะนาไปจัดสรรตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร การพิจารณาห้ามเฉลี่ยให้เท่ากัน การพิจารณามี 5 ระดับ คื อ ดีเด่น (90%ขึ้นไป)ดีมาก (8089%) ดี (70-79%) พอใช้ (60-69%) และควรปรับปรุง(ต่ากว่า 60%)
11. รายละเอียดการจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
(เอกสารหมายเลข 2 - 3) ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 และโควตาในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จานวน 215 ราย
และได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน จานวน - ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้นจานวน 215 ราย
และมีวงเงินเหลือจากการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้งสิ้น จานวน 21,24,598.00
บาท
- กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีจานวนข้าราชการ 3 ราย มีโควตาเลื่อนเงินเดือน
2 ขั้นทั้งปี จานวน - ราย และมีวงเงินสาหรับเลื่อนขั้น 8,354.80 บาท
- ข้าราชการตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจานวนข้าราชการที่มีตัวจริงณ 1 กันยายน
2560 จานวน 38 คน วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 เป็นจานวนเงิน
44,339.31 บาท
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 และโควตา ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จานวน 152
ราย และได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน จานวน - ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้นจานวน 152
ราย และมี ว งเงิ น เหลื อ จากการเลื่ อ นขั้ น ครั้ ง ที่ 1 (1 เมษายน 2560) ของกลุ่ ม ข้ า ราชการรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน
1,607,954.60 บาท
- กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีจานวนข้าราชการ 7 ราย มีโควตาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จานวน 1 ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จานวน 1 ราย และมีวงเงินสาหรับเลื่อนขั้น 17,081.80
บาท
- ข้าราชการตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจานวนข้าราชการที่มีตัวจริง
ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 จานวน 31 คน วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99
เป็นจานวนเงิน 33,828.86 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 และโควตา ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนขั้ นเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จานวน 168
ราย และได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน..-...ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้นจานวน 168
ราย และมี ว งเงิ น เหลื อ จากการเลื่ อ นขั้ น ครั้ ง ที่ 1 (1 เมษายน 2560) ของกลุ่ ม ข้ า ราชการรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน
1,278,106 บาท
- กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีจานวนข้าราชการ 2 ราย มีโควตาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จานวน...-....ราย และมีวงเงินสาหรับเลื่อนขั้น 118,910 บาท
- ข้าราชการตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจานวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1
กันยายน 2560 จานวน 32 คน วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 เป็น
จานวนเงิน 31,370.78 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 และโควตา ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จานวน 150
ราย และได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน จานวน - ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้นจานวน 150
ราย และมี ว งเงิ น เหลื อ จากการเลื่ อ นขั้ น ครั้ ง ที่ 1 (1 เมษายน 2560) ของกลุ่ ม ข้ า ราชการรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน
1,204,727.08 บาท
- กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีจานวนข้าราชการ 3 ราย มีโควตาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จานวน - ราย และมีวงเงินสาหรับเลื่อนขั้น 7,158.40 บาท
- ข้าราชการตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4มีจานวนข้าราชการที่มีตัวจริงณ 1 กันยายน 2560 จานวน
19 คน วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 เป็นจานวนเงิน 19,064.54 บาท
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 และโควตา ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ดังนี้
- กลุม่ ที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จานวน 203
ราย และได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน จานวน - ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้นจานวน 203
ราย และมี ว งเงิ น เหลื อ จากการเลื่ อ นขั้ น ครั้ ง ที่ 1 (1 เมษายน 2560) ของกลุ่ ม ข้ า ราชการรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน
1,777,303.20 บาท
- กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีจานวนข้าราชการ 7 ราย มีโควตาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จานวน 1 ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จานวน 1 ราย และมีวงเงินสาหรับเลื่อนขั้น 17,810 บาท
12. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสั งกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง
และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
13. ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวันที่ 6 ตุ ล าคม 2560 ที่ป ระชุม คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ได้ดาเนินการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน และคานึงถึงผลการทดสอบระดับชาติ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบปลายภาค/
ปลายปี ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ผลงานดีเด่นมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย โดยถือระเบียบปฏิบัติ
ตามที่ที่ ก.ค.ศ. ประกาศ สพฐ. มติ กศจ. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และแนว
ปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ พิจารณารายละเอียดแล้ว เห็นว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ ของสพฐ. จึงเห็นสมควรให้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัด
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2560 ได้ตรวจสอบจานวนโควตากับจานวนผู้ได้รับการพิจารณาาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษและผู้ไม่ได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนและเหตุผลแล้ว และผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีมติเห็นชอบการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ดังนี้
3.1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขอความเห็นชอบเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จานวน 1,486ราย ดังนี้ (มีข้าราชการลาออก
หลังจาก 1 กันยายน 2560 จานวน 2 ราย) ดังนี้
3.1.1 เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น จานวน 21 ราย
3.1.2 เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น จานวน 1,422 ราย
3.1.3 เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น จานวน 1 ราย กรณีข้าราชการที่มีวันลาเกินยี่สิบสามวัน
ทาการแต่ไม่รวมถึงวันลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวัน
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ทาการตาม ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2550ข้อ 6 (8) (ค)
ราย นายอนุรักษ์ บุญยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลาปุวย 1 ครั้ง 48 วันทาการ เนื่องจากปุวย
เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีก เข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน แพทย์ยังไม่
อนุญาตให้กลับ (ตามใบรับรองแพทย์) มีผลการประเมินดีเด่น มีคะแนนประเมินร้อยละ 92 ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็น
ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม พิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน
จานวน 1 ขั้น
3.1.4 เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น จานวน 18 ราย
3.1.5 เสนอขอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่เกิน 0.5 ขั้น จานวน 4 ราย ให้แก่
ผู้บรรจุเข้ารับราชการที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.8/ว 10 ลว 18 พฤษภาคม 2552 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สมควรได้รับการ
พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น พร้อมเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ผ่านมา บรรจุเข้ารับราชการวันที่
12 มิถุนายน 2560 นับระยะเวลาได้ 3 เดือน 19 วัน
3.1.6 เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น จานวน 1 ราย ให้แก่ข้าราชการลาเกินจานวนครั้งที่
กาหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทาการ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือน
ได้ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ลาปุวย 10 ครั้ง รวม15 วันทาการ และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน จานวน 0.5 ขั้น
3.1.7 เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน จานวน 19 ราย (เอกสารเขต 1)สาหรับข้าราชการที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน และมี
เวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จานวน 13 ราย เงินเดือนเต็มขั้น ในอันดับ คศ.4(3) และเกษียณอายุ
ราชการไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ จานวน 1 ราย กรณีมีวันลาเกินกว่าที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน 2 รายกรณีถูก
ลงโทษทางวินัย จานวน 2 รายและขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จานวน 1 ราย
3.1.8 สรุปจานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร จานวน
215 ราย
3.1.9 เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
แล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
3.1.10 ขอความเห็ น ชอบเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จานวน 3 ราย การจัดสรรโควตาในการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็นอานาจของ ก.ค.ศ. และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไม่ได้
รับจัดสรรโควตาตัวเต็ม จึงเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้ทุกคนได้รับ 1 ขั้น เรียงลาดับดังนี้
1) นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บารุง
2) นายอานาจ สุนทรธรรม
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
3) นางระยอง บุญยวง
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนตลาดสารอง
3.1.11 ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน 38 คน มีอัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
จานวน 1,482,920 บาท ได้รับจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 จานวน 44,339.31 บาทผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น
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จานวน 29 ราย ได้รับ การเลื่อนเงินเดือนร้ อยละ 3.18 จานวน 29 คน เป็นเงินจานวน 35,920 บาทผู้ มีผลการ
ประเมินระดับ ดีมาก จานวน 9 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.96 จานวน 9 คน เป็นเงินจานวน 8,410 บาท
มีเงินคงเหลือ จานวน 9.31 บาท
3.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอความเห็นชอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรือ
อันดับ คศ.3 ลงมา จานวน 1,041 ราย ดังนี้
3.2.1 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น จานวน 26 ราย
3.2.2 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จานวน 974 ราย
3.2.3 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น จานวน 25 ราย
3.2.4 สนอไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้
เลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 16 ราย กรณีบรรจุเข้าราชการในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 จานวน 13 ราย กรณีเงินเดือน
เต็มขั้น ในอันดับ คศ.4(3) และเกษียณอายุราชการไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ จานวน 3 ราย สรุปจานวนผู้ได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร จานวน 152 ราย เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถ
เลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
3.2.5 ขอความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จานวน 7 ราย เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1
ขั้น ทุกรายดังนี้
1) นายสมศั ก ดิ์ ฉั น ทปราโมทย์ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น วิ ท ยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 53,820 เป็นขั้น 55,570 รวมทั้งปี
ได้ 2 ขั้น
2) นายวิ ช า จุ ล ทรั ก ษ์ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น วิท ยฐานะผู้ อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดเบญพาด รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 55,570 เป็นขั้น 57,330 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
3) นายนคร มากมีทรัพย์ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดตะคร้าเอน รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 62,760 เป็นขั้น 64,860 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
4) นางกิติยา ทามาน ตาแหน่งครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
(ครูช่วยราชการจาก โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1)รับเงินเดือน
อันดับ คศ.4 ขั้น 55,570 เป็นขั้น 57,330 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
5) นายบรรจง ปิ่น ปฐม ตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรีย นวิท ยฐานะ ผู้ อานวยการ
เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 55,570 เป็นขั้น 57,330 รวมทั้งปีได้
1.5 ขั้น
6) นายอภิชาต แก่นน้อย ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่ามะกา รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 (4)ขั้น 70,930 เป็นขั้น 73,190 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
7) นายโชคชั ย ฟั ก โต ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น วิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 63,810 เป็นขั้น 65,910 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
3.2.6 ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน 31 คน ดังนี้
ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จานวน 31 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
1 ร้อยละ 3.20 จานวน 11 คน เป็นเงินจานวน 11,460.00 บาท
2 ร้อยละ 3.15 จานวน 4 คน เป็นเงินจานวน 4,480.00 บาท
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3 ร้อยละ 3.10 จานวน 6 คน เป็นเงินจานวน 8,400.00 บาท
4 ร้อยละ 2.95 จานวน 10 คน เป็นเงินจานวน 9,480.00 บาท
มีเงินคงเหลือ จานวน 8.86 บาท
3.3 สังกัด สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอความเห็นชอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรือ
อันดับ คศ.3 ลงมา จานวน 1,228 ราย ดังนี้
3.3.1 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น จานวน 7 ราย
3.3.2 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จานวน 1,155 ราย
3.3.3 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น จานวน 21 ราย (เอกสารเขต 3)
3.3.4 เสนอไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน และมีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 3 เดือน
15 วัน จานวน 45 ราย กรณีบรรจุเข้าราชการในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 จานวน 35 รายบรรจุเข้าราชการ
ในวันที่ 26 กันยายน 2560 จานวน 10 ราย สรุปจานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่
ได้รับจัดสรร จานวน 168 ราย
3.3.5 เสนอขอให้ เ งิน ค่า ตอบแทนพิเ ศษส าหรับ ข้า ราชการที่ ไ ด้รั บการพิ จารณาเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
3.3.6 ขอความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จานวน 2 ราย เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1
ขั้น ดังนี้
1) นายสมัย สุขศรี ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะผู้อานวยการ
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 ขั้น 70,930 บาท เป็นขั้น 73,190 บาท
รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
2) นายอาริ น ทร โพธิ์ ส วรรค์ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยะฐานะ
ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 55,570บาท เป็นขั้น 57,330
บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
3.3.7 ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 3
จานวน 32 ราย กรณีผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จานวน 22 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.10 เป็นเงิน
จานวน 22,130 บาท กรณีผู้มีผลการประเมินระดับ ดีมาก จานวน 10 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.05 เป็น
เงินจานวน 9,220 บาท มีเงินคงเหลือ จานวน 20.78 บาท
3.4 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอความเห็นชอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรือ
อันดับ คศ.3 ลงมา จานวน 1,023ราย ดังนี้
3.4.1 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น จานวน 9 ราย
3.4.2 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1ขั้น จานวน 978ราย
3.4.3 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น จานวน 7 ราย
3.4.4 เสนอไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 29 ราย กรณี บรรจุเข้าราชการในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 จานวน 27 ราย บรรจุเข้า
ราชการในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จานวน 1 ราย ลาศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จานวน 1 ราย
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3.4.5 จานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร จานวน
150 ราย (เอกสารเขต 4)
3.4.6 เสนอขอให้ เ งิน ค่า ตอบแทนพิเ ศษส าหรับ ข้า ราชการที่ ไ ด้รั บการพิ จารณาเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
3.4.7 ขอความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จานวน 3 ราย เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
1 ขั้น ดังนี้
1) นายร าลึ ก สนพราย ตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้ อานวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านช่องด่าน รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 52,940 เป็นขั้น 54,690 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
2) นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้ อานวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝูาย รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 52,940 เป็นขั้น 54,690 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขัน้
3) นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชน
บ้านหลุมรัง รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 เป็นขั้น 60,150 รวมทั้งปีได้ 1.5ขั้น
3.4.8 ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน 19 คน ดังนี้
ผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น จานวน 29 คน
ร้อยละ 3.4 จานวน 1 คน เป็นเงินจานวน 830.00 บาท
ร้อยละ 3.3 จานวน 2 คน เป็นเงินจานวน 1,200.00 บาท
ร้อยละ 3.2 จานวน 2 คน เป็นเงินจานวน 1,350.00 บาท
ร้อยละ 3.1 จานวน 6 คน เป็นเงินจานวน 7,640.00 บาท
ร้อยละ 3.0 จานวน 5 คน เป็นเงินจานวน 5,540.00 บาท
ผู้มีผลการประเมินระดับดีมาก จานวน 3 คน
ร้อยละ 2.9 จานวน 3 คน เป็นเงินจานวน 2,500.00 บาท
มีเงินคงเหลือ จานวน 6.54 บาท
3.5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ขอความ
เห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับ
เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จานวน 1,474 ราย ดังนี้
3.5.1 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น จานวน 14 ราย(เอกสารสพม.8)
3.5.2 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จานวน 1,418ราย
3.5.3 เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น จานวน 16 ราย (เอกสารสพม.8)
3.5.4 เสนอไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้
เลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน และมีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 3 เดือน
15 วัน จานวน 23 ราย กรณี บรรจุเข้าราชการในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 จานวน 17 ราย บรรจุเข้ารับราชการในวันที่
15 สิงหาคม 2560 จานวน 3 ราย บรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 จานวน 3 ราย ลาออกจาก
ราชการในวัน ที่ 15 กั น ยายน 2560 จ านวน 1 รายเงินเดื อนเต็ มขั้น ในอันดับ คศ.4(3) และเกษียณอายุราชการ
ไม่สามารถเลื่อนขั้น เงินเดือนได้ จานวน 2 ราย
3.5.5 สรุปจานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร จานวน
203 ราย
3.5.6 เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
แล้วได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
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3.5.7 ขอความเห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2(1
ตุลาคม 2560) กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป มีจานวน 7 ราย จึงเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้ทุกคน
ได้รับ 1 ขั้น ดังนี้
1) นายประยู ร สุ ธ าบู ร ณ์ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยะฐาน ะ
ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 68,000 บาท เป็นขั้น
69,040 บาท รวมทั้งปี ได้ 2 ขั้น
2) นายหงษ์ดี ศรีเสน ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะผู้อานวยการ
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนวิสุทธรังษี อันดับ คศ.4 ขั้น 55,570 บาท เป็นขั้น 57,330 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
3) นายณรินทร์ ชานาญดู ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อานวยการ
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี อันดับ คศ.4 ขั้น 62,100 บาท เป็นขั้น 63,810 บาท
รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
4) นายสมพงษ์ เตชรั ต นวรกุ ล ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะ
ผู้อานวยการสถานศึก ษาเชี่ย วชาญ โรงเรีย นเทพมงคลรังษี อันดับ คศ.4 ขั้น 53,820 บาท เป็นขั้น 55570 บาท
รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
5) นายเฉลิ ม พล จิ ณ แพทย์ ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะ
รองผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนวิสุทธรังษี อันดับ คศ.5(4) ขั้น 73,190 บาท เป็นขั้น 75,560 บาท
รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
6) นายวิ จิ ต ร เศรษฐกร ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ โรงเรี ย น
กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี อันดับ คศ.4 ขั้น 64,860 บาท เป็นขั้น 66,960 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
7) นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี อันดับ คศ.4 ขั้น 49,420 บาท เป็นขั้น 51,170 บาทรวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสพม.เขต 8)
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เสนอหรือไม่ ประการใด
2. ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้ า ราชการ ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งตามข้ อ เท็ จ จริ ง และแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การต่ อ ไป หรื อ กรณี ที่ มี ก ารสั่ ง
เปลี่ยนแปลงใดๆ จากสานักงาน ก.ค.ศ. หรือสพฐ. เกี่ยวกับการดาเนินการเลื่อนเงินเดือน และหรือปรับอัตราเงินเดือน ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดาเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 หากผู้ที่อยู่ระหว่างดาเนินคดีอาญาทางศาลที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ เมื่อปรากฏว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ หรือผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย ได้รับการนิรโทษกรรม
2.2 กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโควตาหรือวงเงินหรือกรณีอื่นๆ ในการเลื่อนเงินเดือน ในทุก
กรณีอันเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ
2.3 ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ที่ ไ ปช่ ว ยราชการในสั ง กั ด อื่ น หรื อ ต่ า งส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หากผู้บังคับบัญชาเสนอให้เลือนขั้นเงินเดือน
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2.4 กรณีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรวงเงิน เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสาหรับ
ข้าราชการตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพิ่มเติมให้ภายหลัง ให้การพิจารณาจัดสรรวงเงิน
ดังกล่าวให้เป็นอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ทางราชการและให้การดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นไปด้ว ยความถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ทางราชการกาหนด
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น , 1 ขั้น และ0.5 ขั้น ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่เสนอ ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
1.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,486 ราย
1.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 3 ราย
1.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 38 ราย
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,041 ราย
2.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 7 ราย
2.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 31 ราย
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
3.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,228 ราย
3.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 2 ราย
3.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 32 ราย
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
4.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,023 ราย
4.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 3 ราย
4.3 ตาแหน่ง 38 ค.(2)
จานวน 19 ราย
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี)
5.1 กลุ่มที่ 1 (คศ.3 ลงมา)
จานวน 1,474 ราย
5.2 กลุ่มที่ 2 (คศ.4)
จานวน 7 ราย
๒. เห็ นชอบไม่เลื่ อนเงิน เดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามที่เสนอ ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 19 ราย
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 16 ราย
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 45 ราย
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 29 ราย
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
จานวน 26 ราย
๓. อนุมัติเป็นหลักการ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้ า ราชการ ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งตามข้ อ เท็ จ จริ ง และแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การต่ อ ไป หรื อ กรณี ที่ มี ก ารสั่ ง
เปลี่ยนแปลงใดๆ จากสานักงาน ก.ค.ศ. หรือสพฐ. เกี่ยวกับการดาเนินการเลื่อนเงินเดือน และหรือปรับอัตราเงินเดือน
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดาเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
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3.1 หากผู้ที่อยู่ระหว่างดาเนินคดีอาญาทางศาลที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ เมื่อปรากฏว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ หรือผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย ได้รับการนิรโทษกรรม
3.2 กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโควตาหรือวงเงินหรือกรณีอื่นๆ ในการเลื่ อนเงินเดือน ในทุก
กรณีอันเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ
3.3 ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ที่ ไ ปช่ ว ยราชการในสั ง กั ด อื่ น หรื อ ต่ า งส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หากผู้บังคับบัญชาเสนอให้เลือนขั้นเงินเดือน
3.4 กรณีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสาหรับ
ข้าราชการตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพิ่มเติมให้ภายหลัง ให้การพิจารณาจัดสรรวงเงิน
ดังกล่าวให้เป็นอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้การดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ทางราชการกาหนด
5.2 เรื่อง ขอความเป็นธรรมในการพิจารณากระบวนการให้คะแนนในการประเมินศักยภาพ ไม่ได้
ให้คะแนนตามประกาศหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
คาขอ
ด้วยนายคณิต ชูลาภ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทาหนังสือขอความ
เป็นธรรมในการพิจารณากระบวนการให้คะแนนในการประเมินศักยภาพ ไม่ได้ให้คะแนนตามประกาศหลักเกณฑ์การย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัด กาญจนบุรี และขอดูคะแนนของผู้ที่เขียนคาร้องขอย้ายไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ทั้ง 3 ราย เพื่อประกอบการร้องทุกข์ ต่อไป
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญญัติระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาผู้ ใดเห็ นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
๒. ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการร้องทุกข์ไว้ว่า
………………….
ข้อ ๓ การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ข้อ ๔ เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีกรณีร้องทุกข์ตามข้อ ๓ และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ รับฟัง
หรือสอบถามกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อทาความ
เข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้นถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคา
ชี้แจงหรือได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ หรือผู้บังคับบัญชามิได้ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้
ร้องทุกข์ตามข้อ ๕
ข้อ ๕ การร้ องทุกข์ ให้ทาเป็นหนังสือยื่นหรือส่ งต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และให้ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์
แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และตา แหน่งของผู้ร้องทุกข์
และต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
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เนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างใดและความประสงค์ของการ
ร้องทุกข์ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นการพิจารณา ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์
หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์
ข้อ ๖ การร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ ทาหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้อง
หนึ่งฉบับผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผู้บังคับบั ญชานั้นดาเนินการตาม
ข้อ ๑๑เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม
ก่อนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๗ การร้ อ งทุ ก ข์ ส าหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๒) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงมา ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณา
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์
ก่อนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้โดยทาเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. และเมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นอันระงับ
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือส่วนราชการทีท่ าหน้าที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือสานักงานก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อม
ทั้งส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีคาชี้แจงประกอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วันได้รับหนังสือ
ข้อ ๑๒ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาถึงเหตุแห่ง
การไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอ
แถลงการณ์ด้วยวาจา หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็น
แก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา
ต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลง หรือ
มอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงต่อที่ประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่
กรณี แ ละเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแถลงแก้ ดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ผู้ แ ทนเข้ า ฟั ง ค า
แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้
ข้อ ๑๓ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์แ ละเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี แต่ถ้ามีความ
จาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึกแสดง
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วยในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วการพิจารณายังไม่ แล้วเสร็จ ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณากาหนดมาตรการที่จะทาให้
การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุม
ข้อ ๑๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
(๑) ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อานาจหน้าที่หรือปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วให้
มีมติยกคาร้องทุกข์
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(๒) ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุแห่งความคับข้องใจหรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อานาจหน้าที่หรือปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ หรือให้ข้อแนะนาตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(3) ถ้าเห็นสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
(4) ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองข้อ ๗
หรือข้อ ๘ ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงาน
การประชุมด้วย
ข้อ ๑๕ มติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ตามข้อ ๑๔ ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๖ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นจะให้มีการรับรอง
รายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้ แจ้งให้ผู้ ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสื อ
โดยเร็ว
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. นายคณิ ต ชู ล าภ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ล าดหญ้ า กาญจนบุ รี ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ
02238.28/436 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขอโปรดพิจารณาให้ความเป็น
ธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารของจังหวัดกาญจนบุรี กรณี ให้พิจารณากระบวนการให้คะแนนใน
การประเมินศักยภาพไม่ได้ให้คะแนนตามประกาศหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5)
2. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
3. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องขอความเป็นธรรมในการพิจารณากระบวนการให้คะแนนในการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค ะแนนตามประกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารย้า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ต่ อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ใน
คราวประชุมครั้ง ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ได้อนุมัติให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1-4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ทั้ง 5 เขต นา
ร่างรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปจัดทาเป็นประกาศของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาของแต่ละเขต
2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2560 มีมติเห็นชอบให้ประธานการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 มาชี้แจงเหตุผลรายละเอียดต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประเมินศักยภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และให้ผู้ขอความเป็นธรรมขอตรวจสอบ ผลคะแนนของตนเอง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นผู้ประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
๑. เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์การย้ายของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มาชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการให้นายคณิต ชูลาภ ทราบ
๒. แจ้งนายคณิต ชูลาภ ให้มารับฟังการชี้แจงของประธานคณะกรรมการประเมินตามข้อ 1
๓. การขอดูคะแนนการประเมินศักยภาพให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เป็นผู้พิจารณาดาเนินการ
๔. มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ประสานงานในการดาเนินการตามข้อ 1 และ3
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์การย้ายของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งหนังสือชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการให้นายคณิต ชูลาภ ทราบ
๒. การขอดู คะแนนการประเมิ นศั กยภาพ เห็ นชอบให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เป็นผู้พิจารณาดาเนินการ
5.3 เรื่อง ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(คาร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560)
คาขอ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชกาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ไปดารงตาแหน่งที่ว่าง ตาแหน่งว่างจากเกษียณอายุราชการ และตาแหน่ง
ที่ว่างจากการไหลเลื่อน จานวน 18 ราย ดังนี้
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 4 ราย
2.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 4 ราย
2.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 5 ราย
2.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 5 ราย
2.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 2 ราย
3.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 2 ราย
3.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 7 ราย
4.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 5 ราย
4.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 2 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุน ายน 2559 เรื่อง การแก้ ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ตามที่ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2- เขต 4 และส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)ได้ประกาศตาแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจาปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษายื่นคาร้องขอย้ายโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้ย้ายและ
รั บย้ าย รวมทั้ งสิ้ น จ านวน 33 ราย แยกเป็ น ต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา จ านวน 2 ราย และต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 31 ราย ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

ผู้ยื่นคาร้องขอย้าย
รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร.
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
7
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3
สพม.8(กาญจนบุรี)
2
17
รวม
2
31
สังกัด

ตาแหน่งว่างประกาศ
รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร.
9
7
16
5
6
12
23
1
54
25

ตาแหน่งว่างเกษียณอายุราชการ
รอง ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
9
11
5
3
1
3
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2. ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559สานักงานก.ค.ศ. ได้
พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดาเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีความ
สอดคล้ องกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้ ผู้บริห ารไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่จะมีตาแหน่งผู้ บริหาร
สถานศึกษาว่างจากการเกษียณอายุราชการ ได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน)ซึ่งเดิมได้กาหนดให้ยื่นคาร้องขอ
ย้ายในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม และให้มีการพิจารณาคาร้องขอย้ายไปตาแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการและตาแหน่งว่างจากกรณีอื่นๆ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนจึงมีมติให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาการดาเนินการย้าย
ใหม่ ดังนี้
2.1 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคาร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปจังหวัดอื่นที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของปีเดียวกัน
2.2 ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ จ ะรั บ ย้ า ย น าค าร้ อ งขอย้ า ยไปขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปีเดียวกัน
2.3 ให้กศจ. พิจารณาคาร้องขอย้ายไปตาแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และตาแหน่ง
ว่างจากกรณีอื่นๆ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ดาเนินการตรวจสอบคาร้องขอย้าย คุณสมบัติและเอกสารประกอบการ
พิจ ารณาของผู้ขอย้ายแล้ว เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารย้า ยข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
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บริหารสถานศึกษา โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบรายชื่อผู้เขียนคาร้องขอย้าย ที่ประสงค์ย้ายลงสถานศึกษานั้นๆ พร้อม
ทั้งให้สถานศึกษานาเสนอความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย เรียบร้อยแล้ว
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ดาเนินการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ประกอบด้ว ย วิสัยทัศน์
ความเป็นผู้นา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษา
ปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว
5. ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดกาญจนบุรี ได้ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการย้ายผู้ บริหาร
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี) ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 314/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ คณะทางานได้ดาเนิน การตรวจสอบความถูกต้องของการให้คะแนนตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 3 - 8) เรียบร้อยแล้ว
6. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจาปี
2560 ที่ป ระสงค์ย้ายลงตาแหน่งว่าง ตาแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ และตาแหน่งว่างจากการเลื่อนไหล
จานวน 33 ราย แยกเป็น ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 2 ราย และตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 31 ราย โดยจัดเรียงลาดับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในแต่ละโรงเรียนที่ว่าง
7. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
8. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา (คาร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560) ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๑. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้ การดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กาหนด และได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อจัด
เรี ยงล าดั บ ผู้ ได้ รั บคะแนนสู งสุ ด เป็ นผู้ ได้ รั บ การพิ จารณาให้ ย้ ายในแต่ ละโรงเรี ยนที่ ว่ างแล้ ว จึ ง เห็ นสมควรน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
๒. สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญประชุมผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อ
ดาเนิ น การตรวจสอบและรับ รองความถูกต้องของข้อมูล ให้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง แต่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๓. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการตรวจสอบวิธีการและผลการประเมิน
ศักยภาพของ ผู้ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ประจาปี 2560 ตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - 4 และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) พบว่าเป็นไปตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต และได้เชิญประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - 4 และ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของค่าคะแนนว่ามีความถูกต้องทุกประการ โดยจัดเรียงลาดับ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในแต่
ละโรงเรียนที่ว่าง รายละเอียดดังนี้
ที่

โรงเรียน

ตาแหน่ง

ข้อมูลเดิมของผู้ที่ได้รับผลการพิจารณาให้ย้าย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
1 บ้านเขาช่อง
ผอ.ร.ร. นายอานาจ คุ้มญาติ

ผอ.ร.ร

วัดแสนตอ

คะแนน
80

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

2

บ้านดอนเตาอิฐ

ผอ.ร.ร.

นายสงัด ไล่กระโทก

ผอ.ร.ร

ประชาวิทยาคาร

79.2

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

3

บ้านสระลุมพุก

ผอ.ร.ร.

นางสาวอัจฉรี จานงกุล

ผอ.ร.ร

บ้านหนองโพธิ์

70.2

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

4

วัดดอนเจดีย์

ผอ.ร.ร.

นายพนมรักษ์ อาจปักษา

ผอ.ร.ร

วัดบ้านน้อย

83

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
5 วัดปรังกาสี
ผอ.ร.ร. นางพัชรา ดีหล้า

ผอ.ร.ร

สมาคมปุาไม้ฯ

81

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

6

บ้านกุยแหย่

ผอ.ร.ร.

นายนิล โชคสงวนทรัพย์

ผอ.ร.ร

บ้านท่าดินแดง

82

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

7

สมาคมปุาไม้ฯ

ผอ.ร.ร.

นายโสภณ เรืองบุญ

ผอ.ร.ร

บ้านไร่

79

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

8

บ้านท่าดินแดง

ผอ.ร.ร.

นายนริศ ไชยแก้ว

ผอ.ร.ร

บ้านท่ามะเดื่อ (ทอง)

76

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

9

บ้านท่ามะเดื่อ (ทอง)

ผอ.ร.ร.

นางสาวดาวไสว ขุนทอง

ผอ.ร.ร

บ้านห้วยเขย่ง

73

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
10 บ้านหนองแกใน
ผอ.ร.ร. นางสาวอุทัย เพ็ญจู

ผอ.ร.ร

บ้านไร่เจริญ

71.8

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

11

บ้านกรับใหญ่

ผอ.ร.ร.

นายพชร บุญสว่าง

ผอ.ร.ร

วัดทองกลาง

76.4

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)
12 หนองรีประชานิมิต
ผอ.ร.ร. นายประวิทย์ สิงห์เรือง

ผอ.ร.ร

วัดทองกลาง

89.4

สพม.เขต 8

13
14
15

หนองขาวโกวิท
พิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติฯ
กาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ผอ.ร.ร.

นายศุภกร เมฆขยาย

ผอ.ร.ร

วัดวังก์วิเวการม

ผอ.ร.ร.

นายทานุ วงษ์น้อย

ผอ.ร.ร

สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
สพม.เขต 8

ผอ.ร.ร.

นายประมวล ศรีบูจันดี

ผอ.ร.ร

ท่าเรือพิทยาคม

91.2
91
90.3

สพม.เขต 8

16

ท่าเรือพิทยาคม

ผอ.ร.ร.

นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ

ผอ.ร.ร

บ้านหนองปลาไหล

93.2

สพม.เขต 8

17
18

วิสุทธรังษี
วิสุทธรังษี

รอง ผอ.ร.ร นางสาวณิชชยา แสงสว่าง

รอง ผอ.ร.ร เลาขวัญราษฎร์บารุงสพม.

83.4

รอง ผอ.ร.ร นางนงนุช เกษมจิต

เขต 8
รอง ผอ.ร.ร พระแท่นดงรังวิทยาคารสพม.
เขต 8

70.2
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ทั้งนี้ สาหรับข้อมูลในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ไม่ได้ดาเนินการเข้าร่วมประชุมคณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และไม่ดาเนินการ
จัดส่ ง ข้อมู ล ย้ ายผู้ บ ริ ห ารให้ คณะทางานตรวจสอบข้อมูล เพื่ อพิจารณา ตามคาสั่ งของส านั กงานศึก ษาธิก ารจั งหวั ด
กาญจนบุรี ที่ 314/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และตามหนังสือสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ
0258/644 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่องแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดทา
คะแนนผู้เขียนย้ายตามองค์ประกอบ และจัดทาข้อมูล เอกสารหลักฐาน ส่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้
คณะทางานตรวจสอบข้อมูล และนาเข้าที่ประชุมคณะทางานร่วมกันฯ
ฉะนั้น สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาในการย้าย
ผู้บริหาร ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ได้
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็น ชอบให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทบทวนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
1 และมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมในการพิจารณากระบวนการให้คะแนนในการประเมินศักยภาพ ของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
๒. มอบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.4 เรื่อง ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู
คาขอ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครู ไปดารงตาแหน่งที่ว่างและตาแหน่งที่ว่างจากการไหลเลื่อน จานวน 12 ราย ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 2 ราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 3 ราย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 2 ราย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 3 ราย
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) จานวน 2 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ04009/ว 2645 ลงวันที่29 ธันวาคม
2559เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559
เรื่ อง การแก้ไขหลั กเกณฑ์และวิธีการย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ประกาศคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค เรื่ อ ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน
2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ที่ยื่นคาร้องขอ
ย้ายประจาปี 2560 และยังไม่ได้รับการพิจารณาย้ายในรอบที่ 1 จานวน 150 ราย ดังนี้
จานวนผู้ยื่นคาร้องขอย้ายที่เหลือจากการย้ายครั้งที่ 1/2560
ในเขตพื้นที่ (คน)

มาจากต่างเขตพื้นที่ (คน)

รวมคาร้องขอ
ย้ายที่เหลือ (คน)

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

43

24

67

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

20

8

28

3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

6

1

7

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

14

8

22

5 สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี)

14

12

26

รวม

97

53

150

ที่

สังกัด

2. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
3. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งครู ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๑. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กาหนด และได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อจัด
เรี ยงล าดับ ผู้ ได้รั บคะแนนสู งสุ ด เป็ นผู้ ได้ รั บการพิ จารณาให้ ย้ ายใน แต่ ละโรงเรียนที่ว่ างแล้ ว จึง เห็ นสมควรนาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
๒. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกลั่นกรองและเห็นชอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1- 4
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) โดยจัดเรียงลาดับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
และวิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในแต่ละ โรงเรียนที่ว่าง รายละเอียดดังนี้

29
ที่

โรงเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
1
บ้านห้วยตลุง
2

บ้านหนองเป็ด

สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3
วัดหนองปลิง

ข้อมูลเดิมของผู้ที่ได้รับผลการพิจารณาให้ย้าย
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน/สังกัด

ตาแหน่ง

ตาแหน่งเลขที่

ครู

1615

น.ส.ดวงมาลย์ ขีดขิน

ครู

1743

นายอาทรณ์ กลีบเมฆ

ครู

4068

น.ส.มนทา นักเสียงดี

4

วัดหนองปลิง

ครู

4117

ว่าที่ ร.ต.ไพศาล แสวงหา

5

วัดตะค้าเอน

ครู

4221

นางณิชชยา โล่ห์สวัสดิ์กุล

ครู

4272

นายอภิชาติ สวัสดิ์ธรรม

ครู

1062

นางศุภสิ รา จารุมา

ครู

3081

น.ส.เกษสุนีย์ สายแก้ว

สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6
บ้านท่าดินแดง
7

บ้านปากลาปิล๊อก

สพป.กาญจนบุรี เขต 4
8
บ้านหนองเตียน
9

ราษฎร์บารุงธรรม

ครู

2240

น.ส.พรรษา ฉินพงษ์

10

วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)

ครู

3071

นางสุนิสา เหมือนบัว

ครู

238

นายปัณณวิชญ์ ซาไข

ครู

64931

สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี)
11 ทองผาภูมิวิทยา
12

วิสุทธรังษี

ว่าที่ร.ต. วรานุรักษ์ เหลืองสด

วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)

สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านซองกาเรีย
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านรางกระต่าย
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
วัดเขาพนมนาง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองหมู
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
วัดวังก์วิเวการาม
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านองสิต
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

สพป.ชลบุรี เขต 3
วัดไผ่สามเกาะ
สพป.ราชบุรี เขต 2
วัดหนองไม้เอื้อย
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
สพม.เขต 8
วัดตะคร้าเอน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี) ที่ประสงค์ย้ายตรงตามสถานศึกษาที่มีตาแหน่งว่างมีวิชาเอกตรงตามความต้องการ ของสถานศึกษา และไม่
เป็นสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ จานวน 12 ราย
2. ขออนุมัติเป็นหลักการ
2.1 กรณีตาแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาย้ายทีว่างอยู่ ที่ไม่
มีผู้ขอย้ายไปดารงตาแหน่ง หรื อไม่ตรงตามวิช าเอกที่สถานศึกษาต้องการ นามาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้และในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา
2.2 หากตาแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาต้องการ ไม่มี
ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1 ให้ดาเนินการขอใช้บัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดต่อไป
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2.3 ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง กรณีที่มีตาแหน่งว่างเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ปรับปรุง ตาแหน่งเป็น
ตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการรับย้ายต่อไป
2.4 ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง กรณีที่มีตาแหน่งว่างเป็นตาแหน่งครู ให้ปรับปรุง ตาแหน่งเป็น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
3. อนุมัตใิ ห้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ต่อไป
มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 12 ราย ตามที่เสนอ
2. อนุมัติเห็นชอบเป็นหลักการดังนี้
2.1 กรณีตาแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาย้ายทีว่างอยู่
ที่ไม่มีผู้ขอย้ายไปดารงตาแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ นามาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้และในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา
2.2 หากตาแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาต้องการ ไม่มี
ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1 ให้ดาเนินการขอใช้บัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดต่อไป
2.3 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง กรณีที่มีตาแหน่งว่างเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ปรับปรุง ตาแหน่ง
เป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการรับย้ายต่อไป
2.4 ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง กรณีที่มีตาแหน่งว่างเป็นตาแหน่งครู ให้ปรับปรุงตาแหน่งเป็น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
3. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ต่อไป
5.5 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการ
คาขอ
ด้ว ยส านั กงานศึก ษาธิ การจั ง หวั ดกาญจนบุ รี มีค วามประสงค์ ขอความเห็ นชอบให้ ข้ าราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม นิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายชยพล เพชรพิมล วุฒิ ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) , ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางณพิชญา เพชรพิมล วุฒิ กศ.ม.(การสอนภาษาไทย) , ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
3. นางสาวรัตนาวดี นานาผลวุฒิ ค.บ.(สังคมศึกษา , ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
4. นางสาวช่อทิพย์ อินทรักษาวุฒิ ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนวิสุทธรังษี
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 69
วรรคสอง กาหนดว่า “สาหรับการสั่งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
การศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
อนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)”
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ในจั งหวัดราชบุรี และจั งหวัดกาญจนบุรี จานวน 55 โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
3,083 คน โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน แต่ประสบปัญหาด้านอัตรากาลังมาโดยตลอด และในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤต โดยมีสภาพอัตรากาลัง ดังนี้
ที่
1

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์

กรอบ
ก.ค.ศ.
กาหนด
21

ตาแหน่ง
ที่มี
ผู้ครอง
8

ตาแหน่งว่าง
มีเงิน
มีเงิน
ไม่มี
รอตัด
เงิน
5
6
2

เกษียณ
2560
2

คงเหลือตาแหน่ง
ที่มีผู้ครอง
อัตรา
ร้อยละ
6
28.57

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการครูในสถานศึกษา
จานวนหนึ่ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา จึงเห็นควรให้มาช่วย
ปฏิบัติราชการ ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล ในการจัดการศึกษา
3. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
4. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยปฏิบัติ
ราชการต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ผู้ ใ ดไปปฏิ บั ติ ร าชการในหน่ ว ยงานการศึ ก ษาใดเป็ น การชั่ ว คราวในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ เ ป็ น อ านาจของ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงานในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การ
จัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ช่วยปฏิบัติราชการ
จานวน 4 ราย
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ ข้ าราชการครู ตาแหน่ ง ครู ไปช่ ว ยปฏิ บัติร าชการ กลุ่ ม นิเ ทศติด ตามและประเมิน ผลการจั ด
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายชยพล เพชรพิมล
ตาแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางณพิชญา เพชรพิมล
ตาแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
3. นางสาวรัตนาวดี นานาผล
ตาแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
4. นางสาวช่อทิพย์ อินทรักษา
ตาแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ
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5.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559
3. หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกรณี
ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่
ก.ค.ศ. รับรอง
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ด้วยนางสาวจรรยารักษ์ โภคา ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านสามหลัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียน
บ้านสามหลัง คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
อัตราเงินเดือน 17,490 บาท (เงินเดือนเมื่อ 1 เมษายน 2560)
3. ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุ ฒิที่ ก.ค.ศ.
รับ รองคือ คุณ วุฒิ ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต (ศษ.ม.)สาขาวิช าเอก การบริห ารการศึก ษา จากวิท ยาลัย เทคโนโลยี
สยาม โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และสาเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
4. ข้าราชการดังกล่า วได้ร ายงานการไปศึก ษาโดยไม่ใช้เ วลาราชการต่อผู้บัง คับบัญชา ตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
ในเบื้องต้นแล้ว
5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่น คาขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
6. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง
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และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
7. ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2560 เมื่อ วัน ที่ 6 ตุล าคม 2560 ที่ป ระชุม คณะอนุก รรมการ
ศึก ษาธิก ารจัง หวัด กาญจนบุร ี ที่ป ระชุม มีม ติเ ห็น ชอบให้ เ สนอเรื่อ งขอความเห็น ชอบให้ป รับ อัต ราเงิน เดือ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว การดาเนินการดังกล่าว เป็นการดาเนินการตาม
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนัง สือ สานัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 25 ลงวัน ที่ 28
ธัน วาคม 2559 เรื่อ งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารให้ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษาได้รับ เงิน เดือ นในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุป
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้
1. คุณ วุฒ ิ ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิช าเอก การบริห ารการศึก ษา จากวิท ยาลัย
เทคโนโลยีสยามเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2. ข้าราชการดังกล่าวสาเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่ห ลังจากได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(บรรจุวันที่ 12 มีนาคม 2558)
3. คุณวุฒิที่ไ ด้รับ เพิ่ม ขึ้น หรือสูงขึ้น ไม่เ ป็นคุณ วุฒิในสาขาเดียวกับคุณ วุฒิร ะดับ ปริญ ญาตรีที่ใ ช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้ง และไม่ตรงกับ สาขาวิช าหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทาการสอนหรือ เคยทาการสอนซึ่งไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่เ นื่อ งจากข้า ราชการดัง กล่าวได้เ ข้า ศึก ษาต่อ และรายงานการศึก ษาให้
ผู้บัง คับ บัญ ชาทราบในเบื้อ งต้น ตั้ง แต่ไ ด้รับ การบรรจุเ ข้า รับ ราชการและจึง เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ ข้อ 6 กล่า วคือ
“สาหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ อนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ล าศึกษาต่อตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที่ไ ด้ร ายงานการไปศึก ษาโดยไม่ใ ช้เ วลาราชการตาม
ระเบีย บของทางราชการหรือ ได้ร ับ คุณ วุฒ ิเ พิ่ม ขึ้น หรือ สูง ขึ้น อยู่ก่อ นวัน ที่ห ลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารนี้บัง คับ ใช้ ให้
ดาเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารในการให้ข้า ราชการครูไ ด้ร ับ เงิน เดือ นและ/หรือ ปรับ ปรุง การกาหนดตาแหน่ง เลื่อ นและแต่ง ตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามหนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544
ต่อไปได้”ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองได้
4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ ได้รับ
เงิน เดือนในกรณีที่ไ ด้รับ คุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูง ขึ้นตามคุณ วุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ซึ่ง
เกินจาก 60 วันนับ ตั้งแต่วัน ที่สาเร็จ การศึกษา (สาเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) ตามหลักเกณฑ์
กาหนดว่า “หากยื่นคาขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น เกินกว่า 60 วันนับตั้งแต่วัน ที่สาเร็จ
การศึก ษา ให้ผู้นั้น ได้รับ เงิน เดือ นตามคุณ วุฒิ ในวัน ที่ยื่น คาขอ” ดัง นั้น จึง สามารถให้ไ ด้รับ เงิน เดือ นตามคุณ วุฒิที่
เพิ่ม ขึ้น จากครู อัน ดับ คศ.1 อัต ราเงิน เดือน 17,490 บาท เป็นครู อัน ดับ คศ.1 อัตราเงิน เดือน 17,690บาท
ในวันที่ 13 กันยายน 2560
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ นางสาวจรรยารักษ์ โภคา ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านสามหลัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.
รับรองได้ ทั้งนี้ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 17,690 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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5.7 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ดารงตาแหน่งครู
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ขอให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 16 ราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 17 ราย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) จานวน 6 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 และ 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ดารงตาแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
4. หนั งสื อส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้ว ย
การให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสู งกว่าขึ้นสูงของอันดับ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
5. ค าสั่ ง หั ว หน้ า รั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ งการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครูจานวน 39 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

วันที่บรรจุ
แต่งตั้ง

วัน เดือนปีที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งครู

14 ส.ค. 58
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58

14 ส.ค. 60
14 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 จานวน 16 รายดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น.ส.วนิดา พิมพา
น.ส.บุญรัตน์ ภูผาพิพัฒน์ผล
น.ส.ภัทริตา ชนะวัฒนานนท์
น.ส.สุมิตรา สายศิริ
น.ส.วัชรปาณี จัตวานนท์
น.ส.อทิตยา เทพวงษ์
น.ส.วิภา เอี่ยมสาอางค์
น.ส.ยุพารัตน์ สุดหนองบัว
นางเอมอร กัดสระ
นายก้องศักดิ์ เขียวลือ

ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/

บ้านโปุงหวาย
บ้านดงเสลา
บ้านหนองโสน
บ้านองสิต
บ้านโปุงโก
บ้านเจ้าเณร
บ้านหนองกวาง
บ้านพุเลียบ
บ้านสามหลัง
วัดบ้านเก่า

35
ที่
11
12
13
14
15
16

ที่

ชื่อ – สกุล
น.ส.อรอุมา มั่งคั่ง
น.ส.กาญจนา แสงสุด
น.ส.พิมพ์พร ลครอนันต์
น.ส.โศจิรัตน์ ไตรยา
น.ส.สุปราณี แข็งกสิกิจ
น.ส.วันดี เกตุแก้ว

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/

ตาแหน่ง

วัน เดือนปีที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งครู
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60
16 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60

โรงเรียน

วันที่บรรจุ
แต่งตั้ง

บ้านบนเขาแก่งเรียง
บ้านนาสวน
บ้านโปุงหวาย
บ้านห้วยน้าขาว
บ้านทุ่งนา
บ้านหม่องกระแทะ

19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
16 ก.ย. 58
16 ก.ย. 58

โรงเรียน

วันที่บรรจุ
แต่งตั้ง

วัน เดือนปีที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งครู

27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
27-ก.ค.-58
11-ก.ย.-58
15-ก.ย.-58
15-ก.ย.-58
15-ก.ย.-58

27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
27-ก.ค.-60
11-ก.ย.-60
15-ก.ย.-60
15-ก.ย.-60
15-ก.ย.-60

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จานวน 17 รายดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นางสาวรุ่งทิพย์ ชมชื่น
นายกิตติพล พุ่มไสว
นางสาวกรรณิกา จันทร์ตะ๊
นางดลนภา เมฆพยับ
นางสาวสร้อยทอง ชัยรัตน์
นางสาวจุฑามาศ ดัดใจเที่ยง
นางสาวอมรา อินทร์กุล
นางสาวพรทิพย์ สายยืนยง
นางสาวศศิวรรณ หงส์ทอง
นางสาวมนัสนันท์ อรรถมานะ
นางสาวชนัญชิดา บุญลอย
นายกฤษฏากร ผาสุข
นางสาววิจิตรา จันทรังษี
นางวันวิสา ศรีคูบัว
นางสาววรรณี อยู่แก้ว
นางสาวณัฐกฤตา ซิบเข
นางนิรุชา ชูเกิด

ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/

ชุมชนบ้านหนองฝูาย
ปุาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
ปุาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดใหม่ภูมเิ จริญ
บ้านพยอมงาม
บ้านชุมนุมพระ
ประชาพัฒนา
บ้านหนองประดู่
บ้านหนองไก่เหลือง
บ้านเขาหินตั้ง
บ้านเสาหงส์
ราษฏร์บารุงธรรม
บ้านเสาหงส์
บ้านหนองไก่ต่อ
บ้านสระเตยพัฒนา
บ้านเขาแหลม
บ้านสระเตยพัฒนา

36
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

วันที่บรรจุ
แต่งตั้ง

วัน เดือนปีที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งครู

30 มิย. 58
2-มิ.ย.-58
17-ก.ค.-58
2-มิ.ย.-58
20-ก.ค.-58
20-ก.ค.-58

30 มิย. 60
2 มิย.60
17-ก.ค.-60
2 มิย.60
20-ก.ค.-60
20-ก.ค.-60

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จานวน 6 รายดังนี้
1
2
3
4
5
6

นายอโศก ครสวรรค์
นางสาวณิชนันทน์ หล่อวงศ์
นางสาวทิพย์มาศ สาแดง
นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
นางสาวแสงดาว ลาใยเจริญ
นางสาวดวงดาว กัณสูตร

บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ไทรโยคน้อยวิทยา
ท่ามะกาวิทยาคม
ทองผาภูมิวิทยา
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ช่วย/

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน สรุปผลการประเมินดังนี้
ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่)

ผู้ขอรับการประเมิน
1
นางสาววนิดา พิมพา
นางสาวบุญรัตน์ ภูผาพิพัฒน์ผล
นางสาวภัทริตา ชนะวัฒนานนท์
นางสาวสุมติ รา สายศิริ
นางสาววัชรปาณี จัตวานนท์
นางสาวอทิตยา เทพวงษ์
นางสาววิภา เอี่ยมสาอางค์
นางสาวยุพารัตน์ สุดหนองบัว
นางเอมอร กัดสระ
นายก้องศักดิ์ เขียวลือ
นางสาวอรอุมา มั่งคั่ง
นางสาวกาญจนา แสงสุด
นางสาวพิมพ์พร ลครอนันต์
นางสาวโศจิรัตน์ ไตรยา
นางสาวสุปราณี แข็งกสิกิจ
นางสาววันดี เกตุแก้ว
นางสาวรุ่งทิพย์ ชมชื่น
นายกิตติพล พุ่มไสว

76.32
66.67
65.79
80.70
76.32
71.05
2.81
71.25
68.42
79.82
62.28
91.23
66.67
64.91
50.88
66.67
77.12
68.39

2

3

78.07 81.58
68.42 71.05
70.18 74.56
81.58 84.21
78.07 82.46
86.84 97.37
78.95 84.21
81.23 87.98
71.93 75.44
82.46 85.09
64.91 67.54
92.11 92.98
76.32 80.7
65.96 7 .96
57.02 61.4
70.18 73.68
79.88 82.45
73.9 79.03

4

5

6

7

8

85.09
72.81
80.70
85.09
85.96
98.25
88.6
91.48
85.96
88.60
71.05
95.61
83.33
78.07
74.56
78.07
84.22
83.99

86.84
75.44
83.33
87.72
88.60
81.58
90.61
94.37
84.21
90.35
75.44
97.37
85.09
75.61
89.47
86.84
86.79
86.55

87.72
75.44
89.47
91.23
92.11
92.98
93.25
92.24
86.84
92.98
80.7
99.12
87.72
82.81
94.74
94.74
88.56
90.89

90.35
70.7

93.86
91.23
97.37
95.61
94.74
99.12
99.12
99.11
99.12
99.37
91.23
99.12
93.86
99.65
98.25
99.12
92.11
95.24

92.98

92.98
92.98
99.12
96.75
98.51
92.98
94.74
85.96
99.12
91.23
94.12
95.61
99.12
90.34
92.67

37
ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่)

ผู้ขอรับการประเมิน
นางสาวกรรณิกา จันทร์ตะ๊
นางดลนภา เมฆพยับ
นางสาวสร้อยทอง ชัยรัตน์
นางสาวจุฑามาศ ดัดใจเที่ยง
นางสาวอมรา อินทร์กุล
นางสาวพรทิพย์ สายยืนยง
นางสาวศศิวรรณ หงส์ทอง
นางสาวมนัสนันท์ อรรถมานะ
นางสาวชนัญชิดา บุญลอย
นายกฤษฏากร ผาสุข
นางวันวิสา ศรีคูบัว
นางสาววรรณี อยู่แก้ว
นางสาวณัฐกฤตา ซิบเข
นางนิรุชา ชูเกิด
นายอโศก ครสวรรค์
นางสาวณิชนันทน์ หล่อวงศ์
นางสาวทิพย์มาศ สาแดง
นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
นางสาวแสงดาว ลาใยเจริญ
นางสาวดวงดาว กัณสูตร

1

2

3

4

5

6

7

8

68.39
75.43
66.67
66.6
75.72
66.25
82.45
64.71
72.78
74.14
72.97
73.68
55.04
72.8

72.92
80.7
74.98
68.1
84.96
69
84.22
65.68
76.33
75.73
75.73
75.43
57.61
75.43

79.04
85.96
74.37
71.39
85.94
74.32
86.79
69.23
80.67
85.39
80.44
80.7
65.88
79.82

83.01
86.84
79.7
76.33
86.78
77.68
88.57
73.75
82.45
87.77
83.99
85.08
66.67
83.33

85.57
88.6
85.2
77.21
87.34
82.03
89.54
80.25
83.43
90.34
88.14
87.71
78.85
87.71

88.94
92.11
89.54
80.2
87.34
86.18
91.32
83.79
84.41
96.46
91.5
92.1
86.75
91.22

91.69
94.73
92.9
86.52
89.11
91.13
93.89
87.34
85.2
97.25
96.45
96.49
93.28
96.49

93.28
94.74
96.45
96.15
91.69
94.68
96.64
92.48
86.97
98.23
98.22
98.24
95.85
98.24

77.50 79.27 80.07 81.84 82.63 83.61 84.41 86.19
62.78
68.63
54.39
52.63
49.91

66.60
70.59
59.65
56.14
55.42

77.73
72.55
65.79
64.04
60.74

77.73
78.43
71.05
66.67
66.67

88.13
82.35
78.07
71.05
68.44

88.13
84.31
85.09
84.21
76.71

88.13
88.00
87.72
84.21
84.36

93.65
92.00
96.49
90.35
91.23

3. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูก ต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
4. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครูต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กลั่นกรองแล้ว ผลการประเมิน ทั้ง 8 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และการด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
ซึ่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาแล้ว
จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู จานวน 39 ราย ดังนี้
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1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 16 ราย
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 17 ราย
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 6 ราย
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัตผิ ลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
จานวน 39 ราย ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 16 ราย
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 17 ราย
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 6 ราย
2. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ให้ดารงตาแหน่งครู และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ทั้ง 39 ราย
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.8 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ขอเสนอคาร้องขอย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน
2 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู ยื่นคาร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จานวน 2 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นายชูชาติ สั่งสอน ตาแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19,510 บาท โรงเรียนบ้านวังสิงห์ อาเภอ
ไทรโยค สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นคาร้องขอย้ายกรณีดูแลบิดาที่เจ็บปุวย
ร้า ยแรง และมารดาซึ่ งอายุ ม ากแล้ ว โดยขอย้ ายไปด ารงต าแหน่ งที่ โ รงเรี ยนในสั ง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งนี้ ข้าราชการครูดังกล่าวได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
2. นางสาวสุ ดาวดี นามวงศ์ ตาแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 20,320 บาท โรงเรียน
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บ้านกองม่องทะ อาเภอสังขละบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นคาร้องขอย้าย
กรณีดูแลบิดามารดาที่เจ็บ ปุวยร้ ายแรง โดยขอย้ายไปดารงตาแหน่งที่โ รงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทั้งนี้ ข้าราชการครูดังกล่าวได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
3. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
4. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทา งการศึกษา ตาแหน่งครู
กรณีพิเศษ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูทั้ง 2 ราย เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาแล้ว
จึงเห็นสมควรพิจารณาเห็นสมควรส่งคาร้องขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางตามเสนอ
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบให้ส่งคาร้องขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ทั้ง 2 ราย
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.9 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ
คาขอ
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์ขอความเห็นชอบประกาศ
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 2 ตาแหน่ง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลว. 21 เม.ย. 2559 เรื่อง การย้ายและการเลื่อน
ระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
3. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว 10 ลว. 15 ก.ย. 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ ดารงตาแหน่งส าหรั บ ผู้ป ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิช าชีพเฉพาะ
ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
4. รายละเอียดตัวชี้วัดการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2559
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5. ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องการ
ได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตาแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 2 ตาแหน่งดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

กลุ่ม

1

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ/ชานาญการ

อ 14

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ/ชานาญการ

อ 15

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หมายเหตุ

2. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ใช้ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลว 15
ก.ย. 2548 (โดยอนุโลม)ข้อ 2 กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอนหรือบรรจุกลับเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม กาหนดว่า “อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะกาหนดให้มี
การคัดเลือกบุคคลทานองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือจะกาหนดวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมก็ได้”
3. การดาเนินการพิจารณาย้ายหรือคัดเลือก กศจ.กาญจนบุรีกาหนดให้ใช้รายละเอียดตัวชี้วัดการพิจารณา
ให้ค่าคะแนนตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรีลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
5. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศตาแหน่งว่างรับย้ายบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)จานวน 2 ตาแหน่ง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามรายละเอียดตัวชี้วัดตามประกาศ กศจ.
กาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาเนินการประกาศตาแหน่ง
ว่างรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 2 ตาแหน่ง
2. เห็ น ชอบให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 ด าเนิ น การ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและดาเนิ น การพิจ ารณาคาร้ องขอย้ายของบุ คลากรทางการศึกษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม มี ม ติใ ห้ ถอนเรื่ อ งการย้า ยข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ตาแหน่ง บุ คลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เนื่ องจาก ไม่มีผู้ แทนจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมให้ ข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
5.10 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์ทางราชการ
คาขอ
ด้วยสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์
ทางราชการ รายนางยุพดี ทิพย์บารุง จานวน 1 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0207.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
มีมติให้ นางยุพดี ทิพย์บารุง วุฒิค.บ.(สังคมศึกษา) ตาแหน่งครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จัง หวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
2. ข้าราชการครูดังกล่าวได้ บันทึกยินยอมขอย้าย เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์ทางราชการไปดารง
ตาแหน่งที่โรงเรียนวิสุทธรังษี เนื่องจากช่วยราชการอยู่แล้ว ประกอบกับโรงเรียนวิสุทธรังษี มีความขาดแคลนครู วิชาเอก
สังคมศึกษา และมีตาแหน่งว่างรองรับ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยคณะกรรมการตามคาสั่งที่ 266/2560 สั่ง ณ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นคาร้องขอย้ายประจาปี ไม่มีครูวิชาเอกสังคมศึกษา ขอย้ายไปดารง
ตาแหน่งที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จึงเห็นควรพิจารณาย้ายนางยุพดี ทิพย์บารุง ไปดารงตาแหน่งว่างดังกล่าว
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
5. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมี มติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์ทางราชการ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
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ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มี
ตาแหน่งว่าง ซึ่งไม่มีเงื่อนไขผูกพันการใช้ตาแหน่ง และเป็นไปตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ จึงเห็นสมควรรับย้าย
นางยุพดี ทิพย์ บ ารุ ง ตาแหน่ งเลขที่ 132267 ตาแหน่ งครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ให้ ดารงตาแหน่ งเลขที่ 32030
ตาแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบการย้าย นางยุพดี ทิพย์บารุง ไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธรังสี ตามทีเ่ สนอหรือไม่ หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ นางยุพดี ทิพย์บารุงครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามที่เสนอ
5.11 เรื่อง การเลิกสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1
คาขอ
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุ รี เขต 1 ประสงค์ ข อเลิ ก สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ของอ าเภอท่ า ม่ ว ง จ านวน 1 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย น
บ้านห้วยนาคราช โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
“กากับ ดูแล จั ดตั้ง หรื อเลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึก ษาตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด”
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 หมวดที่
3 การเลิกสถานศึกษา
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
(2) จานวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน แล้วให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(2) ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันเปิด
ภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
(3) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและ
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ชาระบัญชี รวมถึงการดาเนินการโอนหรือจาหน่ายสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา
(4) บรรดาเอกสารสาคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุก ประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของสถานศึกษาอื่น ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
(5) การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
(6) การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา เว้นแต่
มีเหตุความจาเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียนหรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น
(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน
ข้อ 12 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยนาคราช มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ลิ ก
สถานศึกษา เนื่องจากจานวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านห้วยนาคราช ได้ประชุม
พร้อมคณะทางาน ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 274/2560 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าพาหนะ รับส่งนักเรียน สาหรับโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา ไปโรงเรียหลักจนกว่านักเรียนจะเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก
3. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
4. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง การเลิกสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช ตาบล
ทุ่งทอง อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เลิกสถานศึกษา บรรดาทรัพย์สินและเอกสารทางราชการของโรงเรียนให้โอนไป
อยู่ในความดูแลของโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ตาบลทุ่งทอง อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สาหรับการ
ดาเนินการเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบให้ เ ลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยนาคราช ต าบลทุ่ ง ทอง อ าเภอท่ า ม่ ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี
2.อนุมัตกิ ารโอนทรัพย์สินและเอกสารสาคัญของทางราชการทุกประเภท เช่น หลักฐานแสดงผลการเรียน
แบบ ป.04 - ป.05 ทะเบี ย นนั กเรี ย น สมุด หมายเหตุร ายวัน ฯลฯ ไปอยู่ใ นความดู แลรับ ผิ ด ชอบของโรงเรีย น
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ตาบลทุ่งทอง อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
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3. อนุมัตใิ ห้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดาเนินการเกี่ยวกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.12 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ย้ายตามผล
การสอบแข่งขันได้
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 2 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. มาตรา 23 มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และการ
นารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันอื่น ตาแหน่งครูผู้ช่วย
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคาร้องขอย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้เพื่อดารง
ต าแหน่ ง ในสถานศึ ก ษาใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 4 จ านวน 2 ราย
รายละเอียดดังนี้
ที่
1

2

ชื่อ-ชื่อสกุล/สังกัดเดิม
นายภัทรไชย ศรียานา
ครูผู้ช่วย ขั้น 16,920 บาท
ร.ร.บ้านห้วยมาลัย
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
นายธนบัตร โกลิมาศ
ครูผู้ช่วย ขั้น 18,600 บาท
ร.ร.บ้านปากลาปิล็อก
สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ร.ร.ทีข่ อย้าย/สพป.
ตามประกาศ
ร.ร.บ้านหนองรี
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 ประกาศ ณ วันที่
20 ตุลาคม 2558
ร.ร.บ้านหนองสาหร่าย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 ประกาศ ณ วันที่
20 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ
ตามผลการ
สอบแข่งขันได้ ลาดับ
ที่ 7
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
ตามผลการ
สอบแข่งขันได้ ลาดับ
ที่ 10
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา

2. ผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอย้ายตามผลการสอบแข่ งขันได้ จานวน 2 ราย ดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอี ยด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย

45
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
4. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดาเนินการย้ายตามผลการสอบแข่งขัน
ได้ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ประกอบกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้พิจารณากลั่นกรอง
ให้ความเห็นชอบแล้ว
จึงสมควร อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ย้ายมาดารงตาแหน่งในสถานศึกษาใหม่ตามผลการสอบแข่งขันได้
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มั ติ ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รายนายภัท รไชย ศรี ย านา ต าแหน่ง ครู โ รงเรี ย น
บ้านห้วยมาลัย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และนายธนบัตร โกลิมาศ
ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านปากลาปิล็อก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี
เขต 4
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.13 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
คาขอ
ด้ ว ยส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ค วามประสงค์ ข อแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการประเมิ น
ข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึกษา ให้ มี วิทยฐานะหรือเลื่ อนวิทยฐานะ ผ่ านการการพิจ ารณากลั่ นกรองโดย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว จานวนทั้งสิ้น จานวน 43 ราย ดังต่อไปนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 13 ราย
- วิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 10 ราย
1. นางมณฑิรา ประเสริฐกุล
ครู โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า
2. นางธัญชนก ต้นตระกูลทอง
ครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
3. น.ส.ยุวดี สีทองสุก
ครู โรงเรียนพัฒน์พงศ์
4. น.ส.ปทิตตา อ่าเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
5. ส.อ.กฤชณรงค์ สุภาพ
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้วฯ
6. นางวิรุฬห์ยุพา คุณากรษิต
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
7. น.ส.อุทัยวรรณ พรมจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
8. นางวันวิษา เหลืองไทย
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
9. นายเอกราช ไก่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านปากนาสวน
10. นางภรภัทร อาพันพร
ครู โรงเรียนบ้านท่าโปุง
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- วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 3 ราย
1. นางอายุพร จันทะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
2. นางสายรุ้ง กองแก้ว
ครู โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า “อุดมราษฎร์วิทยา”
3. นางศิริทร เทศสาลี
ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 11 ราย
- วิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 7 ราย
1. นายพอเจต จาปาทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกบ
2. น.ส.อรจิฬา พวงมะนาว
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่
3. น.ส.ภัททิรา เงาะลาดวน
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่
4. น.ส.ปริญา ศิลาโงน
ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
5. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
6. ว่าที่ร้อยตรีโสฬส มาลัยวงศ์
ครู โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อิต่อง)
7. นางนพมาศ ผ่อนยา
ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
- วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน
1. นางสุรินทร แร่เพชร
2. นางอารีย์ กัลวงษ์
3. น.ส.พิรุณ เสลานนท์
4. น.ส.คนึงนิจ นาคน้อย

4 ราย
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านปุาไม้สะพานลาว
ครู โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 10 ราย
- วิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 8 ราย
1. น.ส.ฉวีวรรณ อินชูกุล
ครู โรงเรียนปุาไม้อุทิศฯ 15 ฯ
2. น.ส.อัจฉรา ยศศักดิ์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
3. น.ส.จุฑามาศ เทพจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
4. น.ส.อุทัยวรรณ มีชนะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
5. นายศุภกฤต จีนจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
6. น.ส.วันเพ็ญ คาศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่
7. นายมานะชัย ตันสุวรรณ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 ฯ
8. น.ส.ศิริกานต์ โพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านยางสูง
- วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
1. น.ส.พิณทอง เรืองจิรโชติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
2. นางพัชรี หอมหวล
ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 9 ราย
- วิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 8 ราย
1. น.ส.สุกัญญา นาคอ้น
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
2. น.ส.สิริอาภา ห่วงทอง
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
3. นางสุภาวดี บุญญานุรักษ์
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
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4. นายเคบอย สินสุพรรณ์
5. น.ส.ณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์
6. นางวีณา นาคะพันธุ์
7. น.ส.ยุภาวดี เชื้อทอง
8. นายกัมปนาท สุ่มมาตย์
- วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน
1. นายทองสุข ทองไพรวรรณ

ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
1 ราย
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

รายละเอียดดังบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน ให้มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6)
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง การ
กาหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ก.ค.ศ. กาหนดภาระงานสาหรับ
สายงานการสอน ขั้นต่าไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ“ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1)
อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
6. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. วิทยฐานะครูชานาญการ มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคาขอรับการประเมิน จานวน
33 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดารงตาแหน่งครูไม่น้อยกว่า 6 ปี แต่ละรายมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
คณะกรรมการประเมินแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถนอกสถานศึกษานั้น จานวน 1 คน
และข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครู่ชานาญการ จานวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยตั้ง
กรรมการคนหนึ่งประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
2. วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคาขอรับการประเมิน
จานวน 10 ราย ดารงตาแหน่งครูวิทยฐานะครูชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18
ชั่วโมง/สัปดาห์
คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
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จานวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย ดังนี้
2.1 ตาแหน่งครู ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
(3) ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
2.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยให้ตั้งกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการ
2.3 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
(3) ผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยให้ตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการทาหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมิน สาหรับวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
3. ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองการขอการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 33 ราย และ
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 10 รายจานวนทั้งสิ้น 43 รายครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
จึงเห็นสมควรเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
และวิทยฐานะชานาญการพิเศษต่อไป
4. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เ สนอเรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ขอรับการประเมิน และคณะกรรมการประเมินทุกราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดแล้ว ดังต่อไปนี้
1. ด้านคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ เข้ารับการประเมินทุกรายมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2. ด้านคณะกรรมการประเมินของแต่ละวิทยฐานะ ตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว ปรากฏว่า สัดส่วนและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

49
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมิน จานวน 43 ราย
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินวิ ทยฐานะสาหรับวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 33 ราย และวิทย
ฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 10 ราย ทาหน้าที่ตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น
3. อนุมัติให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินั ย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการ และให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
4. อนุมัติเป็นหลั กการให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ตั้งกรรมการแทน กรณี ที่มี
ความจาเป็น หรือมีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด และรายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.14 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย
คุณธรรมจริย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาตรวจสอบข้ อ มู ล ว่ า ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว จานวนทั้งสิ้น จานวน 39 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 13 ราย
- สายงานบริหารการศึกษา (จานวน 1 ราย)
1. นายปรีชา หัตถาครองหทัย

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง

- สายงานการสอน (จานวน 12 ราย)
2. น.ส.พัชรี ศุภษร
3. น.ส.สุมณฑา อินตรา
4. น.ส.วษุณี วรรณลือชา
5. น.ส.กนกวรรณ ทองเกิด
6. นางรัตรภรณ์ พิกุลขาว
7. น.ส.ภัทรภร บุญอุทิศ
8. นางณัฐศิมา ปิโย
9. นางสุนันทา พลอามาตย์
10. นางสาวสุภารัช หมอนเมือง

ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง
ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่มสพป.กจ.1
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ครู โรงเรียนวัดพุน้อย
ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
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11. นางสาวกรรญา ยิ้มหนองโพธิ์
12. นางเนตรดาว ทศพร

ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 13 ราย
1. น.ส.บุญรี วุฒธิ รรมฐาน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง
2. นางฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี
ครู โรงเรียนหลุงกัง
3. นางทับทิม มาสูงเนิน
ครู โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียสพป.กจ.3
4. น.ส.บรรจง เงินโสภา
ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กจ.3
5. นางณิชกุล สืบอินทร์
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป.กจ.3
6. นายเริงชัย ถาวรพยัคฆ์
ครู โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กจ.3
7. น.ส.ดวงกมล สุริยะวงษา
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทอง)
8. น.ส.พรศิริชมภูธวัช
ครู โรงเรียนบ้านวังสิงห์
9. นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช
ครู โรงเรียนบ้านแก่งจอ
10. นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์
ครู โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา
11. น.ส.สุนิษา แสงแพร
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
12. นายอานาจ นกดา
ครู โรงเรียนวัดปุาถ้าภูเตย
13. น.ส.นิตต์ชญาณ์ วสุเดชารัตน์
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 11 ราย
1. น.ส.มนพัทธ์ ทองนวม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝูาย
2. น.ส.สายน้าผึ้ง สอาดเอี่ยม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
3. น.ส.ลาไพร สังสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองสาโรง
4. น.ส.วาศิริ ศรีสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแกใน
5. น.ส.วิไล คาสุรันทร์
ครู โรงเรียนบ้านพุพรหม
6. นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงค์
ครู โรงเรียนบ้านช่องด่าน
7. น.ส.สุวิดา ขาวพวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
8. น.ส.ปุณฐิภา โชติปิติมน
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
9. นางอัญชลี สันห์ลักษณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
10. นายณัฐวัฒน์ นงลักษณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเข้
11. นางนิภาวรรณ ผิวทองงาม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 2 ราย
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยง
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
2. นายชนินทร์เดช กุลสุวรรณ์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. กาหนดให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เ พื่อให้

51
หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการส่งผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ดาเนินการตรวจและ
ประเมินต่อไป”
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“กศจ. กาหนดเกณฑ์การประเมิน
สาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการ 3 ท่าน เฉลี่ย ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70”
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ“ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้( 1)
อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 39 ราย ดังกล่าว ได้ยื่นเอกสารคาขอถึง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด เป็ น ผู้ ล งนามในประกาศ หรื อ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ด้ า นที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 39 ราย แล้ว
2. คณะกรรมการ ชุดที่ 1 ได้ส่งผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 39 ราย ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด พิจารณาดาเนินการ
ดังบั ญชีร ายละเอีย ดเพื่อพิจ ารณาผลการประเมิน ด้ านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 7)
3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
4. ก.ค.ศ. กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.) เป็นผู้อนุมัติผลการ
ประเมิน เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด จะได้ดาเนินการส่งผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ให้
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ชุดที่ 2 ดาเนินการตรวจและประเมินต่อไป
5. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินด้านที่ 1 ด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวนทั้งสิ้น 39 รายครบถ้วน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ
พิจารณาต่อไป
6. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษตามเกณฑ์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
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ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ได้ ต รวจสอบผลการประเมิ น ด้ า นที่ 1 และด้ า นที่ 2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 39 ราย โดยผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดแล้ว ปรากฏว่าผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชี
รายชื่อฯ จานวน 39 รายให้ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 39 ราย
ส่งผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ แต่ละราย ให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ของแต่ละสายงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดาเนินการ
ตรวจและประเมินต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.15 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 82 ราย มีวิทยฐานะชานาญการ ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 33 ราย
1. นายสุเมธี นาคะพันธ์
ครู โรงเรียนวัดวังศาลา
2. น.ส.พรพรรณ ทองสุขมาก
ครู โรงเรียนวัดม่วงชุม
3. นางทิพรัตน์ อินทร์สา
ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
4. นายธันยวีร์ นุ่มนิ่ม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
5. นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
6. น.ส.กิตติยา นงลักษณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
7. น.ส.พลอยกาญจน์ เพ็งเลา
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
8. น.ส.ระณา จันทนา
ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
9. นายมลฑล น้อยพันธุ์
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
10. น.ส.สุรีรัตน์ กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
11. นายธีรศักดิ์ ศรีสุข
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
12. น.ส.ปริศนา มูลศาลา
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
13. น.ส.ประมวลมาศ ศรีสวาท
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
14. นางนัชชา ธรรมชาติ
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
15. น.ส.สุภัทตรา เกสร
ครู โรงเรียนวัดกร่างทองฯ
16. น.ส.สีนวล รอดน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
17. น.ส.นฤมล พึ่งแพง
ครู โรงเรียนบ้านโปุงโก
18. นางอุษา นิยมธรรม
ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
19. นายธีรเศรษฐ์ ดวงแข
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
20. นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
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21. นางสาวนัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านรางสาลี่
22. นางสมพร ศรีทับทิม
ครู โรงเรียนวัดชุกพี้
23. น.ส.อนันตยา มั่นคง
ครู โรงเรียนบ้านหนองมงคล
24. น.ส.เกษสุดา ปทุมแก้ว
ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
25. น.ส.วรรณนภา ตันตระสุขถาวร
ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
26. น.ส.ศิริพร กาญจนวิภาพร
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
27. น.ส.ฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
28. น.ส.อรพินท์ ปิตุเรศ
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
29. นางณัฐณิชาช์ แดงทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
30. น.ส.ณัฎฐ์วรินทร์ แอบเพชร
ครู โรงเรียนบ้านวังลาน
31. น.ส.ศิริวรรณ เซี่ยงเจ้น
ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
32. นางสุไรรัช ภู่อ่อน
ครู โรงเรียนบ้านองสิต
33. นายทวี ชวดศรี
ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 11 ราย
1. น.ส.ธัญญาภัทร์ เลาธนัง
ครู โรงเรียนบ้านปากลาปิล็อก
2. นายอาพล โมห้างหว้า
ครู โรงเรียนบ้านบ้องตี้
3. น.ส.สุนิศา ตุ่มศรียา
ครู โรงเรียนบ้านนามกุย
4. นายยอดชาย จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย
5. น.ส.เกษมณี ประชากุล
ครู โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง
6. นายพาริส ไชยมงคล
ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่
7. น.ส.ดวงใจ ศรีเมฆ
ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
8. น.ส.สุพัตรา สิทธิวงศ์ษา
ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
9. นายสาธิต บุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
10. นางปัดสุมา เสตะพันธุ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
11. น.ส.ปิยาพัชร เสนาพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านไร่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 14 ราย
1. น.ส.เกวลี บัวหลวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
2. นางพรรณี ชูแก้ว
ครู โรงเรียนวัดทุ่งมะสังฯ
3. น.ส.เพ็ญพักตร์ พรามมณี
ครู โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
4. น.ส.พัชรี ร่วมชาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
5. นางศุภานัน จงโกเย็น
ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
6. น.ส.เอื้อมพร ส่าประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก
7. น.ส.น้อย เบ็ญพาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
8. น.ส.พัดชา อินทรัศมี
ครู โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
9. น.ส.โควิน บุตรดาวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่
10. น.ส.เสาวณา วังเวงจิตต์
ครู โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
11. นายนพดล ขุนชานาญ
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
12. นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
13. นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย
14. น.ส.กิ่งกาญ จงประจันต์
ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 24 ราย
1. น.ส.วิลาวรรณ สุวันประเสริฐ
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
2. นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
3. นางสุภาวดี สืบเนียม
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
4. นางภัณฑิรา จงอ่อน
ครู โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
5. นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
6. น.ส.นภชนัตร กิรติขัตติยา
ครู โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
7. น.ส.พุทธวรรณ มงคล
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
8. นายปริญญา เหลืองแดง
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
9. น.ส.สมาพร หัสชัย
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
10. นางวิมพ์วิภา ไทยพุทรา
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
11. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
12. น.ส.วัลย์ลิกา นิยาย
ครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
13. นายสัญญา ศรีพิพัฒน์
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
14. น.ส.วันดี เพชรสหาย
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
15. นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
16. น.ส.พัชรี สรวยล้า
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
17. น.ส.แสงดาว สืบด้วง
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
18. น.ส.สุรีรัตน์ กองนิมิตร
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
19. น.ส.พรทิพย์ ทองมาก
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
20. นายธวัช พวงแก้ว
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
21. น.ส.เกสร พุทธรักษา
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
22. น.ส.วันทนา พวงแก้ว
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
23. น.ส.วรวลัญช์ ยิ้มใหญ่หลวง
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
24. น.ส.มัทนิน เจริญพร
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงขึ้น
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
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7. คาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 82 ราย ได้ยื่นเอกสารคาขอรับการประเมิน
ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 82 ราย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาต้นสังกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทาหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการ
ประเมินทุกรายแล้ว
ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 82 ราย
ดังบัญชีรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอให้
มีวิทยฐานะชานาญการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 8)
3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 เกณฑ์ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการ
ทั้ง 3 คน คะแนนรวมเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
3.2 เกณฑ์ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 65
4. ก.ค.ศ. กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.) เป็นผู้อนุมัติผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินมีวิทยฐานะครู
ชานาญการได้
5. การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครู ชานาญการ ก.ค.ศ. กาหนดให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่ งระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ โดย
อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.2 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น
สังกัดได้รับคาขอและเอกสารฉบับสมบูรณ์
6. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ชานาญการ จานวนทั้งสิ้น 82 ราย
7. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ชานาญการ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 82 รายมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว ผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.2 จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการ
ประเมิน ของคณะกรรมการ และอนุ มัติ ให้ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา จานวน 82 ราย มีวิ ทยฐานะ
ชานาญการได้ ดังบัญชีรายละเอียดเพื่อพิจารณาให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชานาญการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 8)
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มัติ ผ ลการประเมิน ของคณะกรรมการฯ และอนุมัติ ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้ง 82 รายมีวิทยฐานะชานาญการ ดังนี้
1. นายสุเมธี นาคะพันธ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
2. น.ส.พรพรรณ ทองสุขมาก
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
3. นางทิพรัตน์ อินทร์สา
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
4. นายธันยวีร์ นุ่มนิ่ม
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
5. นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
6. น.ส.กิตติยา นงลักษณ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
7. น.ส.พลอยกาญจน์ เพ็งเลา
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
8. น.ส.ระณาจันทนา
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
9. นายมลฑล น้อยพันธุ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
10. น.ส.สุรีรัตน์ กลิ่นหอม
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
11. นายธีรศักดิ์ ศรีสุข
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
12. น.ส.ปริศนา มูลศาลา
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
13. น.ส.ประมวลมาศ ศรีสวาท
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
14. นางนัชชา ธรรมชาติ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
15. น.ส.สุภัตรา เกษร
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
16. น.ส.สีนวล รอดน้อย
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
17. น.ส.นฤมล พึ่งแพง
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
18. นางอุษา นิยมธรรม
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
19. นายธีรเศรษฐ์ ดวงแข
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
20. นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
21. นางสาวนัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2560
22. นางสมพร ศรีทับทิม
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2560
23. น.ส.อนันตยา มั่นคง
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560
24. น.ส.เกษสุดา ปทุมแก้ว
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2560
25. น.ส.วรรณนภา ตันตระสุขถาวร
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2560
26. น.ส.ศิริพร กาญจนวิภาพร
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2560
27. น.ส.ฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2560
28. น.ส.อรพินท์ ปิตุเรศ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2560
29. นางณัฐณิชาช์ แดงทอง
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24กรกฏาคม2560
30. น.ส.ณัฎฐ์วรินทร์ แอบเพชร
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2560
31. น.ส.ศิริวรรณ เซี่ยงเจ้น
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31กรกฏาคม2560
32. นางสุไรรัช ภู่อ่อน
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2560
33. นายทวี ชวดศรี
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2560
34. น.ส.ธัญญาภัทร์ เลาธนัง
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2560
35. นายอาพล โมห้างหว้า
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560
36. น.ส.สุนิศา ตุ่มศรียา
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2560
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37. นายยอดชาย จันทร์สว่าง
38. น.ส.เกษมณี ประชากุล
39. นายพาริส ไชยมงคล
40. น.ส.ดวงใจ ศรีเมฆ
41. น.ส.สุพัตรา สิทธิวงศ์ษา
42. นายสาธิต บุตรดี
43. นางปัดสุมา เสตะพันธุ์
44. น.ส.ปิยาพัชร เสนาพิทักษ์
45. น.ส.เกวลี บัวหลวง
46. นางพรรณี ชูแก้ว
47. น.ส.เพ็ญพักตร์ พรามมณี
48. น.ส.พัชรี ร่วมชาติ
49. นางศุภานัน จงโกเย็น
50. น.ส.เอื้อมพร ส่าประเสริฐ
51. น.ส.น้อย เบ็ญพาด
52. น.ส.พัดชา อินทรัศมี
53. น.ส.โควิน บุตรดาวงศ์
54. น.ส.เสาวณา วังเวงจิตต์
55. นายนพดล ขุนชานาญ
56. นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล
57. นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์
58. นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์
59. นางสาววิลาวรรณ สุวรรณประเสริฐ
60. นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม
61. นางสุภาวดี สืบเนียม
62. นางภัณฑิรา จงอ่อน
63. นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์
64. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา
65. นางสาวพุทธวรรณ มงคล
66. นายปริญญา เหลืองแดง
67. นางสาวสมาพร หัสชัย
68. นางวิมพ์วิภา ไทยพุทรา
69. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์
70. นางสาววัลย์ลิกา นิยาย
71. นายสัญญา ศรีพิพัฒน์
72. นางสาววันดี เพชรสหาย
73. นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร
74. นางสาวพัชรี สรวยล้า
75. นางสาวแสงดาว สืบด้วง
76. นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร

ทัง้ นี้ ไม่ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 5 มกราคม 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 5 มกราคม 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี้ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 25 พ.ค.2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 25 พ.ค.2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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77. นางสาวพรทิพย์ ทองมาก
78. นายธวัช พวงแก้ว
79. นางสาวเกสร พุทธรักษา
80. นางสาววันทนา พวงแก้ว
81. นางสาววรวลัญช์ ยิ้มใหญ่หลวง
82. นางสาวมัทนิน เจริญพร

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.16 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วน โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดแล้ว จานวนทั้งสิ้น 43 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 28 ราย
-สายงานบริหารการศึกษา (จานวน 1 ราย)
1. นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองบัว
-สายงานการสอน (จานวน 27 ราย)
1. นางสุรียพร น้าทับทิมทอง
2. นางอธิชา ใจบุญ
3. นางพจมาลย์ มิ่งสงฆ์
4. นางพจนีย์ ธวัชวงศ์
5. นางมลฤดี บริเอก
6. นางปิยพร ขามาลัย
7. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ
8. นางสุภาวรรณ ศรีสุขใส
9. นางราตรี นิ่มเนตร
10. น.ส.อัชฉรา เกตุสง่า
11. นางนพรัตน์ บุญประเสริฐ
12. นางวันทนา พรานเจริญ
13. นางสาวชุติมา คล้ายทอง
14. นางสุวจี หงส์เวียงจันทร์
15. นางสาวปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต
16. นางสาวอรัญญา พลเมือง
17. นางณิชาภัทร เส็งเครือ
18. น.ส.มารศรี สงวนทรัพย์
19. นางสุชิรา พิลา
20. นางสมศรี ศรีชาติ
21. นางรุ่งฤดี โฆษพงศา

ครู โรงเรียนบ้านเขาตก “ไตรเดชวิทยา”
ครู โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า
ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟูาฝุายผลิตอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว
ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาการ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านนาสวน
ครู โรงเรียนวัดชุกพี้
ครู โรงเรียนบ้านวังลาน
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
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22. นางจิตรา เชื้อสมุทร
ครู โรงเรียนบ้านนาสวน
23. นางสาวกชพรรณ นิลคง
ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก
24. นางศิริลักษณ์ กันตา
ครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
25. น.ส.สุพัตรา เตี่ยวขุ้ย
ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
26. นางสายฝน ท้วมเทียบ
ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน
27. นางกรรณิกาณ์ บุญญาลัย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 1 ราย
1. น.ส.ศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์
(ปัจจุบัน) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 11 ราย
1. นายวิสูตร ศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
2. นางปภาวดี นวมนิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
3. นางราตรี เสพมงคลเลิศ
ครู โรงเรียนวัดปุาถ้าภูเตย
4. นางสนธยา หุ้มขาว
ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
5. นายกษิตินาถ คาษร
ครูโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ(เดิม)
(ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านโกรกสิงขร/สพป.ราชบุรี เขต 1)
6. นางกุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านวังสิงห์
7. นางพิมพา แพทย์วงค์
ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
8. นายพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
9. นางเสาวพันธ์ วุฒิเกษตรกิจ
ครู โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
10. นางพชรมน ชาวกาแพง
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่
11. น.ส.กิ่งกาญจน์ สาลี
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 3 ราย
-สายงานบริหารการศึกษา (จานวน 1 ราย)
1. นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บารุง
-สายงานการสอน (จานวน 2 ราย)
1. น.ส.รัตยา รัฐถาวร
2. น.ส.สุธินันท์ เปูาเพชร
(เดิม ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ครู โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญญัติ ระเบีย บข้า ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. กาหนดให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เพื่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการส่งผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ดาเนินการตรวจและ
ประเมินต่อไป”
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

60
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“กศจ. กาหนดเกณฑ์การประเมิน
สาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการ 3 ท่าน เฉลี่ย ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70”
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ มีและเลื่ อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ“ก.ค.ศ. กาหนดเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ก่อนที่จะ
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผลการพัฒนาฯ ก.ค.ศ. กาหนดให้ใช้ได้ภายใน 3 ปี นับจากวันผ่านการพัฒนาฯ “
5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554เรื่อง การแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
“กาหนดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในอัตราเงินเดือนเดิม หรืออัตราเงินเดือนที่ เที่ยบแล้วไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน
เดิม”
6. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ“ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้( 1)
อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 43 ราย ได้ยื่นเอกสารคาขอรับการประเมินถึง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นที่ 2 ด้ า นความรู้
ความสามารถ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อทาหน้าที่ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/สาขา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 43 ราย มีผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9)
4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 43 ราย ดังบัญชี
รายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 3 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9)
5. เกณฑ์การตัดสิน
1) ส่วนที่ 1 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65(39 คะแนน)
2) ส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65(26 คะแนน)
3) คะแนนรวมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 (70 คะแนน)
6. ก.ค.ศ. กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.) ดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ
2) กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้มีมติอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรม
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และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารับคาขอและเอกสารฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3) กรณีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ปรับปรุงผลงานทางวิชาการได้ ก.ค.ศ.กาหนด ให้อนุมัติผล
การประเมินของคณะกรรมการและมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการได้ โดยให้ปรับปรุงครั้งที่ 1 มีกาหนด 6 เดือน และ
ให้ปรับปรุงครั้งที่ 2 มีกาหนด 3 เดือน นับจากวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งให้ทราบ
4) กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ
และให้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ พร้อมทั้งแจ้งข้อสังเกต
ของคณะกรรมการให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบด้วย
7. กรณีผลการประเมินผ่ านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โดยอนุ มัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และได้รับเงินเดื อนในอันดับ คศ.3 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด รับเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ที่ผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหนังสือสานักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว.3ลง
วันที่ 7 เมษายน 2554
8. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณากลั่นกรองผลการอนุมัติให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวนทั้งสิ้น 43 ราย ครบถ้วน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
แล้ว จึงเห็นสมควรนาเสนอผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาต่อไป
9. ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่ อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบผลการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 43 ราย แล้วปรากฎว่า
1. ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา จานวน 43ราย ได้ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กาหนด
ทุกราย
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดที่
1 เพื่อทาหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ทาหน้าที่ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละสายงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 37 ราย ผ่านเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 43 ราย มีซึ่งมีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมิต้องปรับปรุงผลงานทางวิชาการจานวน 15 ราย ให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จานวน 21 ราย ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จานวน 2 ราย และไม่ผ่านเกณฑ์
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การาประเมิน จานวน 5 ราย
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัตผิ ลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 3 ของคณะกรรมการฯ จานวนทั้งสิ้น 43 รายดังนี้
1) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน 15 ราย
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จานวน 21 ราย
3) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จานวน 2 ราย
4) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน 5 ราย
2. อนุ มั ติ ใ ห้ ข้ าราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาเลื่ อนเป็ นวิ ทยฐานะช านาญการพิเ ศษได้ ทั้ง นี้
ไม่ก่อนวันที่ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษจานวน 15 ราย ดังนี้
1) นางสุรียพร น้าทับทิมทอง
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 14 ส.ค.2560
2) นางอธิชา ใจบุญ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 มี.ค.2560
3) นางพจมาลย์ มิ่งสงฆ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 มี.ค.2560
4) นางพจนีย์ ธวัชวงศ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 14 มิ.ย.2560
5) นางมลฤดี บริเอก
ทั้งนี้ ไม่กอ่ นวันที่ 14 ส.ค.2560
6) นางปิยพร ขามาลัย
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 14 ส.ค.2560
7) นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 ก.ค.2560
8) นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 ก.ย.2558
9) นางสาวรัตยา รัฐถาวร
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 มี.ค.2558
10) น.ส.ศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 ส.ค. 2560
11) นายวิสูตร ศรีสุข
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 4 พ.ค. 2560
12) นางปภาวดี นวมนิ่ม
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 มี.ค. 2560
13) นางราตรี เสพมงคลเลิศ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21ก.พ. 2560
14) นางสนธยา หุ้มขาว
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2560
15) นายกษิตินาถ คาษร
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 2560
3. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุง ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มีกาหนด 6
เดือน นับจากวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด แจ้งให้ทราบจานวน 21 ราย ดังนี้
1) นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองบัว
2) นางสุภาวรรณ ศรีสุขใส
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
3) นางราตรี นิ่มเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
4) น.ส.อัชฉรา เกตุสง่า
ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
5) นางนพรัตน์ บุญประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
6) นางวันทนา พรานเจริญ
ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
7) นางสาวชุติมา คล้ายทอง
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
8) นางสุวจี หงส์เวียงจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
9) นางสาวปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
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10) นางสาวอรัญญา พลเมือง
11) นางณิชาภัทร เส็งเครือ
12) น.ส.มารศรี สงวนทรัพย์
13) นางสุชิรา พิลา
14) นางสมศรี ศรีชาติ
15) นางรุ่งฤดี โฆษพงศา
16) นางจิตรา เชื้อสมุทร
17) นางสาวกชพรรณ นิลคง
18) นายพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์
19) นางเสาวพันธ์ วุฒิเกษตรกิจ
20) นางพชรมน ชาวกาแพง
21) น.ส.กิ่งกาญจน์ สาลี

ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านนาสวน
ครู โรงเรียนวัดชุกพี้
ครู โรงเรียนบ้านวังลาน
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
ครู โรงเรียนบ้านนาสวน
ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก
ครู โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
ครู โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่
ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่

4. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุง ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มีกาหนด 3
เดือน นับจากวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด แจ้งให้ทราบจานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางพิมพา แพทย์วงค์
ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
2) นางศิริลักษณ์ กันตา
ครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
5. ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษจานวน 5
ราย ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

น.ส.สุพัตรา เตี่ยวขุ้ย
นางสายฝน ท้วมเทียบ
นางกรรณิกาณ์ บุญญาลัย
นางกุลนิษฐ์ทองเกลี้ยง
น.ส.สุธินันท์ เปูาเพชร

ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
ครู โรงเรียนบ้านวังสิงห์
ครู โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

6. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ ผู้ขอรับการ
ประเมินทราบผลการได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ ,การปรับปรุงครั้งที่ 1 ,การปรับปรุงครั้งที่ 2 และกรณีมีมติไม่อนุมัติ
ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
5.17 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย
คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 2 ราย ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 1 ราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) จานวน 1 ราย
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา
53,54
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตาแหน่ง
3. หนังสือสานักงานก.ค.ศ.ลับ ที่ ศธ 0206.3/0608 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ด้วยสานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ผลงานดีเด่น ที่ป ระสพผลสาเร็จ เป็น ที่ประจั กษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 รางวัลสูงสุดระดับชาติต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง หรือผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้น
สังกัดพิจารณาเห็นว่า เป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลวานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และก.ค.ศ. ให้การ
รับรองรางวัลสูงสุดระดับขาติ ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล สาหรั บวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และรางวัลไม่น้อยกว่า 3 รางวัล
สาหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับถึงวันที่ สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนด และผลงานดีเด่นต้องตรงหรือสอดคล้องกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน
1.2 มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่ นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จานวน 1 เรื่อง โดยข้อเสนอในการพัฒนางานต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ประการ ดังนี้
เปูาหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
2. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่การศึกษาเดิม) ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย หัวหน้า
หน่วยงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมินเป็น
กรรมการ จานวนคณะกรรมการให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม โดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการ
ประเมิน พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กาหนดในหลักเกณฑ์ แล้ วเรียงรายชื่อผู้ ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่
ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์พร้อมทั้งเสนอขื่อพร้อมทั้งเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 3 พร้อมแผ่นซีดีรอมบันทึก
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งคณะกรรมการประเมิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
แล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศทางเว็บไซด์ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการประเมินทุกรายแล้วเสร็จ และประกาศรายชื่อทางเว็บไซด์ ภายในวันเดียวกัน ในการประกาศรายชื่อเปิด
โอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติหรือผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด ภายในระยะเวลา 15 วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วนที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก กรณี มี ก ารคั ด ค้ า นผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล รายใด ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็ จโดยเร็วพร้อมเสนอขื่อพร้อม
ทั้งเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 3 พร้อมแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้ สานักงาน ก.ค.ศ.
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พิจารณาดาเนินการต่อไป
4. ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อทาหน้าที่พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ผงานที่ มี
คุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคาร้องคัดค้าน รวมทั้งดาเนินการอื่นๆ ตามที่ก.ค.ศ.มอบหมาย
5. สานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายขื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซด์ของสานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน
ผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสานักงาน ก.ค.ศ.เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซด์ ตามแบบที่ก.ค.ศ.กาหนด ภายในระยะเวลา
15 วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อทางเว็บไซด์ กรณีที่มีคาร้องคัดค้านและคาร้องคัดค้าน
ฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณายุติการประเมิน
6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วให้ถือว่าผู้นั้น
เป็นเพียงผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินจนกว่าคณะกรรมการตามข้อ
8 จะประเมินแล้วเสร็จ และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติผลการประเมินแล้วจึงจะ
ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน
7. การตัง้ คณะกรรมการประเมิน
7.1 วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ เ หมาะสม และมี วิ ท ยฐานะไม่ ต่ ากว่ า วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น
คณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิ น 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน ตามบัญชีรายชื่อ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
7.2 วิท ยฐานะเชี่ ย วชาญ ให้ ก.ค.ศ. ตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่าเป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน 1
ราย ให้มีกรรมการประเมิน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน
ตามบัญชีรายชื่อ ที่ ก.ค.ศ.กาหนดให้คณะกรรมการประเมิน มีหน้าที่เป็นผู้ผ่าน ตรวจ และประเมินเอกสารวิชาการ และ
ด าเนิ น การประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นที่ 2 และด้ า นที่ 3 พร้ อ มกั น และประเมิ น ทุ ก ด้ า น ณ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ของผู้ขอรับการประเมิน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบ
ประเมินด้วย
8. การพิจารณาผลการประเมิน
8.1 กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ นาผลการประเมิน เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แล้ วแต่กรณี พิจารณา กรณี
คณะกรรมการประเมิ น พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผลการประเมิ น ทั้ ง 3 ด้ า น มี คุ ณ ภาพสู ง ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
แต่เอกสารเอกสารรายงาน หรือเอกสารผลการพัฒนางานยังไม่ครบสมบูรณ์ ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน
8.2 กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้นาผลการ
ประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตในด้านที่ไม่ผ่านการประเมินให้ชัดเจน
9. การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
9.1 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ให้เสนอผลการประเมินให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
กรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา 53 สั่ งแต่ งตั้งเพื่ อเลื่ อ นเป็ น วิทยฐานะช านาญการพิเ ศษ และให้ ไ ด้รับเงินเดื อน อั นดับ คศ. 3 ไม่ก่ อนวัน ที่
สานักงาน ก.ค.ศ.ได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.3 จะแต่งตั้งได้เมื อได้รับ
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เงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.3 ไม่เกิน 1 ขั้น
9.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เสนอผลการประเมินให้ ก.ค.ศ.พิจารณา กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ และ
ผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ.ได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับผู้ที่
รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.4 จะแต่งตั้งได้เมือได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.4 ไม่เกิน 1 ขั้น
เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสาเนาคาสั่ง จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับ
แต่วันออกคาสั่งกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา
10. ตามบันทึกข้อความ ภารกิจระบบตาแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 กลุ่มพัฒนามาตรฐานตาแหน่ง สานักงาน
ก.คศ. ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง ข่าวประชาสัมพัน เกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแจ้งมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 จานวน 2 รายดังนี้
10.1 นายปรีชา สวนสาราญ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลงานดีเด่นฯ คือ 1) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรีย นรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2556 2) รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุส ดุดี” ปี พ.ศ. 2557
3) รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สาหรับโรงเรียนและชุมชน
10.2 ว่าที่ ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ข้าราชการครู โรงเรียนวิสุทธรังษีผลงานดีเด่นฯ คือ 1) รางวัล
เหรี ย ญเงิ น การประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์ น านาชาติ (IEYI) ปี 2555 ชื่ อผลงาน “เครื่ องเปลี่ ย นหลอดไฟฟู า แบบผอม
(ขาสปริง)” 2) รางวัลครูที่ ปรึกษา “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
ผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อผลงาน “เครื่องผลิตมะยมไร้เม็ด ” ปี 2552 3) รางวัลครูที่ปรึกษา “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ”
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลั งงานทดแทน ชื่อผลงาน “เตาแก๊ส
หุงต้มอนุรักษ์พนังงาน ปี 2549” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
“เครื่องผลิตมะยมไร้เมล็ดหรือเครื่องแกะเมล็ดมะยม”
11. การแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ.กาหนดให้ผู้ มีอานาจตามมาตรา 53 เป็นผู้
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.)
ดังบัญชีรายละเอียดเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 10)
12. ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง
และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตาแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แล้ว
13. ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่า ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการ
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ศึกษารายดัง กล่ าว ก.ค.ศ. ได้มี มติ อนุ มั ติใ ห้ เ ลื่ อ นเป็น วิทยฐานะครู เชี่ ยวชาญ และผ่ า นการพัฒ นาก่ อนแต่ งตั้ ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดเรีย บร้อยแล้ว เห็นควรนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัตแิ ต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ราย ดังนี้
1) นายปรีชา สวนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร”
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2560
2) ว่าที่ ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2556
2. เห็นชอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(จังหวัดกาญจนบุรี) ทราบ และดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และแจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่เสนอต่อไป
5.18 เรื่อง การพิจารณาการดาเนินการทางวินัย (เอกสารลับ)
มติลับ
5.19 เรื่อง การพิจารณาการดาเนินการร้องทุกข์ (เอกสารลับ)
มติลับ
5.20 เรื่อง ขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (เอกสารลับ)
มติลับ
เลิกประชุมเวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวปิยนาถ สืบเนียม)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอนันต์ กัลปะ)
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

