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7. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                                       ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
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8. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

9. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
10. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
12.  นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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1. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3. นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 
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 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

5. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                 ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2. นายประยูร  สุธาบูรณ์ ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
3. นางพรทิพย์  สันทัด ผอ.กลุ่มอ านวยการ ศธจ.กาญจนบุรี 
4. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
5. นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน         ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
6. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางจิตติมา  ช่ออัญชัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวนันทญาพร ลาภมูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
10.  นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางสาวยุรี  เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
12. นางทัศนวรรณ  ศักดิ์กาญจนเดช ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  ศธจ.กาญจนบุรี 
13.  นางสาววิยะดา  สอนใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายณรงค์  รักร้อยประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาต         
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  5/2560  เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม  2560 
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่  5/25๖๐  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม    
2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม  2560 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง   ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา         
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 24/2560) 

 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560     
เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม  2560  มีมติให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทบทวนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เนื่องจากไม่มีข้อมูลการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมในการพิจารณากระบวนการ
ให้คะแนนในการประเมินศักยภาพ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และการด าเนินการที่ผ่านมาไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9   ลงวันที่ 29   
กรกฎาคม  2554  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2559  นั้น 

 

บัดนี้  ส านักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/734  ลงวันที่ 20  ตุลาคม 2560  เรื่อง 
ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ว 24/2560 ) เนื่องจาก ศาลปกครองอุบลราชธานี มีค าสั่งในคดีหมายเลขด าที่ บ.75 
/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ทุเลาการบังคับ ตามข้อ 10 และข้อ 11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ ายผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไว้เป็การชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมี       
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทุเลาการบังคับ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2   เรื่อง  รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2560 อนุมัติต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 45 ต าแหน่ง โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 จ านวน 42 ต าแหน่ง เหลือต าแหน่งว่างจากการบรรจุครั้งนี ้ จ านวน 3 ต าแหน่ง เนื่ องจากมีผู ้สอบ
แข่งขันได้กลุ ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ยื ่นขอสละสิทธิ ์ จ านวน 2 ราย ท าให้เหลือต าแหน่งว่างกลุ ่มวิชา เอก
วิทยาศาสตร์ 2 ต าแหน่ง ส่วนอีก 1 ต าแหน่ง โรงเรียนมีความต้องการกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ซึ่งหมดบัญชี
แล้วและตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในกา รประชุมครั ้งที ่ 5/2560 เมื ่อวันที ่ 9 
ตุลาคม 2560 อนุมัติเห็นชอบต าแหน่งว่างหลังจากการรับย้ายเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ได้ 
จ านวน 9 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  28 เมษายน 2560 
จ านวน 8 ต าแหน่ง และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที ่  6 กรกฎาคม 
2559 จ านวน 1 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งว่างเดิม 2 ต าแหน่ง ต าแหน่งว่างใหม่ 9 ต าแหน่ง รวมทั้งสิ ้น 11 
ต าแหน่ง และได้ด าเนินการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้และให้มารายงานตัว เพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2560 จ านวน 10 ราย ดังนี้ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ กลุ่มวิชาเอก 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

บรรจุที่โรงเรียน 

กลุ่มวิชาเอก  สังคมศึกษา 
1 นายเจนณรงค์  ไชยปันดิ 38 สังคมศึกษา 3209 บ้านหนองหว้า 
2 นายชัยโย  อิ่นค า 39 สังคมศึกษา 653 วัดห้วยสะพาน 
3 นายนิคม  อมรอาจหาญ 40 สังคมศึกษา 579 บ้านซองกาเรีย 

กลุ่มวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวลลิดา  กุลสุวรรณ 57 วิทยาศาสตร์ 2690 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพท่ี 142 
5 นางสาวศิริวรรณ  เลิศปาน 58 วิทยาศาสตร์ 4148 อนุบาลห้วยกระเจา 
6 นางสาวฐิติมา  มอญเกิ้ง 61 วิทยาศาสตร์ 1476 บ้านซองกาเรีย 
7 นางสาววรรณพร  คงกระพันธ์ 62 วิทยาศาสตร์ 2629 บ้านไร่ 
8 นางสาวนันท์นภัส  ชาวเมืองนนท์ 63 วิทยาศาสตร์ 1076 บ้านเหมืองสองท่อ 

กลุ่มวิชาเอก  เกษตร 
9 นายประพันธุ์  น้อยอุทัย 12 เกษตร 4447 บ้านรางกระต่าย“พิริยะประชาวิทยาคา” 

กลุ่มวิชาเอก  สุขศึกษา 
10 นางสาวปัทมา  มะลิทอง 4 สุขศึกษา 2008 บ้านห้วยมาลัย 

 

  ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 
เมษายน 2560 รายละเอียดบัญชีสรุป มีดังนี้ 

 บัญชีสรุปการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามกลุ่มวิชาเอกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นขา้ราชการครูฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที ่28 เมษายน 2560ข้อมูล ณ วันที ่18 ตุลาคม 2560 

ที ่ กลุ่มวิชา 
จ านวน เหลือ 

ล าดับที ่ผู้สอบได ้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 เหลือ 

1 วิทยาศาสตร์ 140 11 2 20 23 7 77 64 ถึง 140 

2 ฟิสิกส์ 9 4  -  1  -   -  4 6 ถึง 9 

3 เคมี 12 1  -  3  -   -  8 5 ถึง 12 

4 สังคมศึกษา 65 9 1 16 11 3 25 41 ถึง 65 

5 เกษตรกรรม 12 5 2 3 1 1 -  หมดบัญชี 

6 บัญชี 21 1 2  -   -   -  18 4 ถึง 21 

7 การศึกษาปฐมวัย 18 18  -   -   -   -   -  หมดบัญชี 

8 ประถมศึกษา 13 11 2  -   -   -   -  หมดบัญชี 

9 ภาษาไทย 36 36  -   -   -   -   -  หมดบัญชี 

10 คณิตศาสตร์ 78 32 7 35 4 - - หมดบัญชี 

11 ภาษาอังกฤษ 62 43 5 14  -   -   -  หมดบัญชี 

12 ภาษาจีน 6 6  -   -   -   -   -  หมดบัญชี 

13 ภาษาญี่ปุ่น 1 1  -   -   -   -  -  หมดบัญชี 

14 ศิลปศึกษา 7 
 

 -   -   -   -   -  หมดบัญชี 

15 ดนตรีสากล 5 5  -   -   -   -   -  หมดบัญชี 
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ที ่ กลุ่มวิชา 
จ านวน เหลือ 

ล าดับที ่ผู้สอบได ้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 เหลือ 
16 ดนตรีไทย 1 1  -   -   -   -   -  หมดบัญชี 

17 นาฏศิลป์ 3 3  -   -   -   -   -  หมดบัญชี 

18 อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างก่อสร้าง) 6 2 3 1 - - - หมดบัญชี 

19 
จิตวิทยาและการแนะแนว 3 3 - - - - - หมดบัญชี 

20 บรรณารักษ ์ 2 2  -   -   -   -   -  หมดบัญชี 

รวม 500 201 24 93 39 10 132   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง  สถานที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ขอความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขอใช้อาคารชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1เป็น
สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับจ านวนเจ้าหน้าที่ได้
ทั้งหมด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี  
ให้ใช้พ้ืนที่และอาคารของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 555  หมู่ที่ 3 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นสถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว   โดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดท าหนังสือขอใช้สถานที่เพ่ิมเติมไปยัง 
ส านักงานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รอบท่ี 3  นั้น 

บัดนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้มีหนังสือที่ ศธ 04017/3502     
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560  แจ้งมติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอบุคลากรของส านักงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

1. เสนอให้ใช้ห้องจัดเก็บเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังห้องประชุม 3  เป็นห้องปฏิบัติการ
เพ่ิมเติม 

2. เสนอแนะพ้ืนที่ของสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติการ คือ อาคารเรียน     
2 ชั้น ของโรงเรียนท่าเพนียดกุญชร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2  เรื่อง   หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6  ตุลาคม  2560 แจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพ่ือให้การปฏิบัติมีความชัดเจน และ
สะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ   จึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งหมดไว้เป็นฉบับเดียวกัน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง   หนังสือแจ้งเวียนการก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจาก      
การปฏิบัติหน้าที่ 

ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0641  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560  แจ้งมติที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ โดย
ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ระดับปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  ระดับประถมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/
สัปดาห์  ระดับมัธยมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์  และการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษา
พิเศษ ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  ส าหรับศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์  โดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด   (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
4.4  เรื่อง  ปฏิทินสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง (สพฐ.)   
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน  
   

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินเพ่ือสอบคัดเลือก/สอบแข่งขันข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง (สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียน โดยมีต าแหน่งที่จะจัด
สอบเบื้องต้น ดังนี้ 
   

ที ่ รายการสอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน 
ที่จัดสอบ 

1 สอบคัดเลือก ผอ.สพท. พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 ก.ค.ศ. 
2 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พฤศจิกายน  - ธันวาคม 2560 กศจ. 
3 สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 กศจ. 
4 สอบคัดเลือก ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน มกราคม – มีนาคม 2561 กศจ. 
5 สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 กศจ. 
6 สอบแข่งขันครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 

ครั้งที่ 1/2561 
มีนาคม – พฤษภาคม 2561 กศจ. 

7 สอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง 
สังกัด สพฐ. 

มกราคม – พฤษภาคม 2561 สพฐ. 
 

8 สอบแข่งขันบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 กศจ. 
9 สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. พฤษภาคม – กันยายน 2561 สพฐ. 
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การด าเนินการสอบในแต่ละต าแหน่ง ส านักงาน ก.ค.ศ. จะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการประสานไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
เพ่ือมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จะแจ้งปฏิทินการด าเนินการที่แน่นอนในการสอบแต่ละต าแหน่งมาอีกครั้ ง ก าหนดการสอบดังกล่าวข้างต้น                          
เป็นเพียงแนวทางการด าเนินการจัดสอบเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเหมาะสม  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

5.1  เรื่อง   การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์อนุมัติการแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 8 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

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

3. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครูจ านวน 10 ราย ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
วันที่บรรจุ

แต่งต้ัง 

วัน เดือนปีที่ได้รับ 
การแต่งต้ังให้ 

ด ารงต าแหน่งครู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จ านวน 2 ราย ดังน้ี 
1 น.ส.บุญญาภา  จีนะวรรณ ครูผู้ช่วย/ บ้านเขากรวด 5 ส.ค. 58 5 ส.ค.60 
2 นายพีรพล  มาช่วย ครูผู้ช่วย/ วัดคร้อพนัน 5 ส.ค. 58 5 ส.ค.60 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3จ านวน 8 ราย  ดังน้ี 
1 นายคมกริช  ท ารี ครูผู้ช่วย/ สมาคมป่าไม้ฯ 15 ก.ย. 58 15 ก.ย. 60 
2 น.ส.เขมจิรา  หว่านพืช ครูผู้ช่วย/ บ้านดินโส 15 ก.ย. 58 15 ก.ย. 60 
3 น.ส.สาวิตรี  ตันกิตติมงคล ครูผู้ช่วย/ บ้านกุยแหย ่ 15 ก.ย. 58 15 ก.ย. 60 
4 นายบุญมี  เหมกุล ครูผู้ช่วย/ บ้านใหม่พัฒนา 15 ก.ย. 58 15 ก.ย. 60 
5 นายเตโช  ชุ่มสูงเนิน ครูผู้ช่วย/ บ้านหินตั้ง 15 ก.ย. 58 15 ก.ย. 60 
6 นายจิระพงษ ์ วรรณกิจ ครูผู้ช่วย/ บ้านเขาพัง 9 ต.ค. 58 9 ต.ค. 60 
7 นางกิ่งกาญจน์ติณณารมย์ คูณดี ครูผู้ช่วย/ บ้านหินดาด (อ.ทองผาภูมิ) 9 ต.ค. 58 9 ต.ค. 60 
8 น.ส.อนุธิดา  ซุยกระเดื่อง ครูผู้ช่วย/ อนุบาลสังขละบุรี 9 ต.ค. 58 9 ต.ค. 60 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน สรุปผลการประเมินดังนี้ 

ผู้ขอรับการประเมิน ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
น.ส.บุญญาภา  จีนะวรรณ 73.95 77.52 80.06 82.63 84.41 86.18 87.95 90.52 
นายพีรพล  มาช่วย 83.38 86.13 86.93 88.70 89.50 91.08 92.67 98.41 

นายคมกริช  ท ารี 50.88 59.64 66.66 69.29 74.56 78.95 82.45 86.84 

น.ส.เขมจิรา  หว่านพืช 55.26 58.77 63.16 65.79 69.30 73.68 78.95 83.33 
น.ส.สาวิตรี  ตันกิตติมงคล 67.03 72.54 77.07 79.64 89.35 91.12 92.90 94.67 

นายบุญมี  เหมกุล 67.0 69.61 73.95 78.29 79.51 82.39 86.60 89.23 
นายเตโช  ชุ่มสูงเนิน 75.43 80.70 85.96 86.84 88.60 92.11 96.49 97.37 

นายจิระพงษ ์ วรรณกิจ 60.78 66.66 73.57 77.12 78.10 86.59 93.69 98.22 
นางกิ่งกาญจน์ติณณารมย์ คูณดี 68.62 69.41 74.55 84.05 86.78 88.74 90.51 92.29 

น.ส.อนุธิดา  ซุยกระเดื่อง 66.67 70.22 73.76 76.33 79.09 83.24 88.94 94.87 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย  จ านวน   10  ราย   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด รวม 8 ครั้ง ปรากฏว่าผล
การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา(ครั้งที่1-4 ผ่านร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 ผ่านร้อยละ 60)และ
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เห็นว่าสมควรให้ด ารงต าแหน่งครู 

4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เสนอเรื่อง  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครูตาม
เสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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5.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  
2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครูตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมิน  ทั้ง 8 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

และการด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด               
ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาแล้ว   

จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด ารง
ต าแหน่งครู จ านวน 10 ราย ดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  จ านวน 8 ราย 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  

จ านวน 10 ราย ดังนี้  
1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 2 ราย 
1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 8 ราย 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้
ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ทั้ง 10  ราย   

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.2  เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบและอนุมัติประกาศรับย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  2  ต าแหน่ง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าาชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) 

3.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลว. 21 เม.ย. 2559  เรื่อง การย้ายและการเลื่อน 
ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.พ.  ที่ นร 1006 /ว 10  ลว. 15 ก.ย. 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่ วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 



10 
 

ต าแหน่งระดับ 8  ลงมา  
5. รายละเอียดตัวชี้วัดการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 ลงวันที่ 28  
พฤศจิกายน 2559 

6. ค าสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                  
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  2  ต าแหน่งดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

กลุ่ม หมายเหตุ 
เลขที ่

1 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 14 บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์   

2 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 15 บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์   

 

2. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว30 ลว 28 กันยายน 2560 กล่าวคือ ให้ด าเนินการน าต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาใช้ส าหรับ          
รับย้าย , ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชีวัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน , ประกาศรับย้าย , แต่งตั้ง
คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ก าหนด และการแต่งตั้งโดยผู้มี
อ านาจ 

3. การด าเนินการพิจารณาย้ายหรือคัดเลือก กศจ.กาญจนบุรีก าหนดให้ใช้รายละเอียดตัวชี้วัดการพิจารณา
ให้ค่าคะแนนตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรีลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2559 

4.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) ประเภทวิชาการตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

5. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่ อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการตามเสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศต าแหน่งว่างรับย้ายบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)จ านวน  2  ต าแหนง่ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามรายละเอียดตัวชี้วัดตามประกาศ กศจ. 
กาญจนบุรี ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2559  
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

1. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง
รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  2  ต าแหน่ง 

2. อนุมัติให้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดโดยใช้ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5) 

3. อนุมัตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่
ก าหนด โดยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ จ านวน 6 ราย  ดังนี้ 
 

3.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1        
3.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
3.3 น.ส.ถนอมศรี  อัมพร            
3.4 น.ส.พเยาว์  ถึงสุข              
3.5 น.ส.พัฒนา  อภิรัชตานนท์     
3.6 นางเบญญาภา  เพิ่มพลู        

 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 

5.3  เรื่อง   ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 
ราย  คือ นายสหรัฐ  เล่าทรัพย์ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2. มาตรา 23 มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และการ
น ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าร้องขอย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้เพ่ือด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์       
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         
นักทรัพยากรบุคคล ระดบัช านาญการ                     
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล/สังกัดเดิม ร.ร.ท่ีขอย้าย/สพป. ตามประกาศ หมายเหตุ 
1 นายสหรัฐ  เล่าทรัพย ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   
ขั้น 15,800  บาท 
ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง 
สพป.อ่างทอง 

ร.ร.บ้านสามหลัง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

กศจ.ขอนแก่น 
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม2559 

ตามผลการสอบแข่งขัน
ได้ล าดับที่ 5 
กลุ่มเอกพลศึกษา 

 

2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ นายสหรัฐ  เล่าทรัพย์ แล้ว ปรากฎว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จึงเห็นสมควรอนุมัติให้นายสหรัฐ  เล่าทรัพย์ต าแหน่งครูโรงเรียน          
อนุบาลอ่างทอง สพป.อ่างทองย้ายมาโรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ตามผลการสอบแข่งขันได้ 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เสนอเรื่อง  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ตามเสนอ และให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นว่า  การด าเนินการย้ายตามผลการสอบแข่งขัน

ได้  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  ประกอบกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้พิจารณากลั่นกรองให้
ความเห็นชอบแล้ว   

จึงสมควร อนุมัติให้ นายสหรัฐ  เล่าทรัพย์  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  สพป.อ่างทอง 
ซึ่งผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.
กาญจนบุรี เขต 1  ตามผลการสอบแข่งขันได้ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสหรัฐ  เล่าทรัพย์  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียน

อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ตามท่ีเสนอ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.4  เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ       
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบและอนุมัติคุณสมบัติของ      
ผู้เข้ารับการประเมิน และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะช านาญการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง       
โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว  จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 22 ราย  ดังต่อไปนี้  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1จ านวน 15 ราย 
-  วิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 13 ราย 
1. น.ส.วรรณวสิา  แก่นทน ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
2. น.ส.พรศิริ  อารีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 
3. น.ส.ศรินญา   ปลื้มพวก ครู โรงเรียนบ้านท่าพุ 
4. นายพฤกษา  จันทร์เรือง ครู โรงเรียนดิศกุล 
5. น.ส.เปรมวราพร พิณจิรวิทย์ ครู โรงเรียนวัดยางเกาะ 
6. น.ส.กรรณิกา คิ้ววิลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
7. น.ส.อภิญญา แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
8. น.ส.สุนันทา  ป้องกัน ครู โรงเรียนวัดวังศาลา 
9. นางสาวภูริชนรดา  หนูขาว            ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
10. นางสาวขนิษฐา    สอาดเอ่ียม ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว  
11. นางวรัญญา    เมฆเคลื่อน ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง  
12. นางสาวพรณภา    พูนทอง ครู โรงเรียนบ้านจันอุย 
13. นางสุนีย์   อมาตยกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 

- วิทยฐานะผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย 
14. นายพินิจ  แสนวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ า 

 

-  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จ านวน 1   ราย 
15. นางอัมพร  สระสีแสง ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 7 ราย 
-  วิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 5 ราย 
1. น.ส.ชนัญธิดา สุขกรม ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (อ.ไทรโยค) 
2. นายสัญญา  งิ้วแถว คร ูโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
3. น.ส.นภศร  ใจตรง ครู โรงเรียนบ้านอูล่อง 
4. น.ส.ขวัญมณี  สงวนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านอูล่อง 
5. น.ส.ปิยะนันท์ จันยุพา ครู โรงเรียนบ้านอูล่อง 

 

-  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  2  ราย 
6. นางมณฑา  ยิ้มเยื้อน ครู โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
7. น.ส.ภัคจิรา  บวัผัด ครู โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
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รายละเอียดดังบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน ให้มีวิทยฐานะและ      
เลื่อนวิทยฐานะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6) 
 

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

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

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง การ

ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ก.ค.ศ. ก าหนดภาระงานส าหรับ
สายงานการสอน ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. วิทยฐานะครูช านาญการ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอรับการประเมิน  จ านวน

18 ราย   เป็นผู้มีคุณสมบัติ ด ารงต าแหน่งครูไม่น้อยกว่า 6 ปี แต่ละรายมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์    
คณะกรรมการประเมินแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถนอกสถานศึกษานั้น จ านวน 1 คน 
และข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครู่ช านาญการ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยตั้ง
กรรมการคนหนึ่งประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 

2. วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอรับการประเมิน
จ านวน  3  ราย ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์    

3. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอรับการประเมินจ านวน  1 
ราย ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/
สัปดาห์   ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 2 เรื่อง 

1) รายงานการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย สาระหลักการใช้ ภาษาไทยโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขานัอย ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2558  

2) รายงานการวิจัยและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าตามมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขาน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
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4. คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   จ านวน 
3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย ดังนี้ 

4.1 ต าแหน่งครู ประกอบด้วย 
(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

  4.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษโดยให้ตั้งกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

  4.3 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ตั้งกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
ในการขอการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
จ านวน 18 ราย  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ราย  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน 1 ราย  รวมทั้งสิ้น  22 ราย
ครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี        
วิทยฐานะช านาญการ   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญต่อไป 

6.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการ
ศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

7.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
วิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะตามเส นอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้ขอรับการประเมิน และคณะกรรมการประเมินทุกราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่      
ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แล้ว ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการประเมินทุกรายมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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2. ด้านคณะกรรมการประเมินของแต่ละวิทยฐานะ ตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว ปรากฏว่าสัดส่วนและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. ขอความเห็นชอบด้านคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมิน 

จ านวน 22  รายว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. อนุมัตใิห้บุคคลตามบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะส าหรับ

วิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 18 รายวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ราย  และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
จ านวน  1  ราย  ท าหน้าที่ตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.5  เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ในการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้องโดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แล้ว  จ านวนทั้งสิ้น  จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
  

1. น.ส.สิริณัฏฐ ์ประยูรสุข ครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 
2. น.ส.สุมาลินี   แช่มช้อย ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 
3. นางสุมาลี  อินทราพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 
4. นายกัมปนาท  ด้วงสงค์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
5. นายคชธร  คชพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(อ.ไทรโยค) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

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

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

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง      
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“กศจ. ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการ 3 ท่าน 
เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70” 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  5  ราย ดังกล่าว ได้ยื่นเอกสารค าขอถึงส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด เพ่ือขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามในประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 5 ราย แล้ว 

2.  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้ส่งผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 39  ราย ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด พิจารณาด าเนินการ 

ดังบัญชีรายละเอียดเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 7) 

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

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

5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินด้านที่ 1 ด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 5 รายครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 

6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
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7.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และ
ด้านที่ 2  ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษตามเสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  5  ราย แล้ว  ปรากฏว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชี

รายชื่อฯ จ านวน  5  รายให้ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งผลงานที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

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

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.6  เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 12 ราย มวีิทยฐานะช านาญการ   ดังนี้ 
1. นายโกวิทย์  น้อยวิจิตร์ ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 
2. น.ส.เพ็ญศรี อ่อนตาผา ครู โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 
3. นายพัฒนา  จันทร์โอ ครู โรงเรียนคุรุสภา 
4. น.ส.นริศรา  นวลมะ ครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศอุทิศ 
5. น.ส.สุรีย์วัลย์  ไวยิ่งยุทธ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 
6. นางณัฐปภัสร์  จันทร์ชนะภัย ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 
7. น.ส.จอมขวัญ  ชื่นอารมย์ คร ูโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (อ.ทองผาภูมิ) 
8. นางรวีภัทร์  พิมพ์เลิศ ครู โรงเรียนวัดปรังกาสี 
9. นายทรงชัย   บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 
10. นางจิราพร  ศรีกระภา ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 
11. น.ส.วรัชยา  กิตติโรจนปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
12. น.ส.สิริกัญญา  กลาทอง ครู โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 

 

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

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

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

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

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

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

7. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  12  ราย  ได้ยื่นเอกสารค าขอรับการประเมินถึง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  12 ราย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศึกษากาญจนบุรี เขต 3ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ผู้ขอรับการประเมินทุกรายแล้ว 

ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 12 ราย 
ดังบัญชีรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอให้
มีวิทยฐานะช านาญการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 8) 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
3.1 เกณฑ์ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการ

ทั้ง 3 คน คะแนนรวมเฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
3.2 เกณฑ์ผ่านการประเมินด้านที่ 3  ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ า

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

การประเมินของคณะกรรมการ และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินมีวิทยฐานะครู
ช านาญการได้ 

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

6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการจ านวนทั้งสิ้น 12 รายครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เสนอเรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการตามเสนอ และให้น าเสนอ
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คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
8. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  

ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา ทั้ง 12  รายมีคุณสมบัติครบถ้วน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น
ต่ าของอันดับ คศ.2   

จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา จ านวน 12 ราย มีวิทยฐานะช านาญการได้  ดังบัญชีรายละเอียดเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 8) 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ทั้ง 12  รายมีวิทยฐานะช านาญการ ดังนี้ 
 

1. นายโกวิทย์  น้อยวิจิตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
2. น.ส.เพ็ญศรี อ่อนตาผา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
3. นายพัฒนา  จันทร์โอ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
4. น.ส.นริศรา  นวลมะ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
5. น.ส.สุรีย์วัลย์  ไวยิ่งยุทธ์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
6. นางณัฐปภัสร์  จันทร์ชนะภัย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
7. น.ส.จอมขวัญ  ชื่นอารมย์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
8. นางรวีภัทร์  พิมพ์เลิศ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
9. นายทรงชัย   บัวขาว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
10. นางจิราพร  ศรีกระภา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
11. น.ส.วรัชยา  กิตติโรจนปัญญา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
12. น.ส.สิริกัญญา  กลาทอง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2560 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.7  เรื่อง     ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการ

ปฏิบัติงาน และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว จ านวนทั้งสิ้น  54 
ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 42  ราย 
-สายงานบริหารการศึกษา (จ านวน 1 ราย) 
1. นายปรีชา  หัตถาครองหทัย      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง 
-สายงานการสอน (จ านวน 41 ราย) 

1. นางวิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
2. น.ส.ประพาพร  ยศวิชัย ครู โรงเรียนบ้านวังลาน 
3. น.ส.นิตยา  พึ่งประสพ ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
4. นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
5. น.ส.พนิดา  ส าเร็จ ครู โรงเรียนบ้านพุประดู่ 
6. น.ส.วษุณี  วรรณลือชา ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 
7. นางวิรงรอง   อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดวังศาลา 
8. น.ส.พัชรี   ศุภษร ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง 
9. นางสายชล  เพฃรศรี ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
10. นางสุมณฑา  อินตรา ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
11. นางสุนันทนา   พลอามาตร์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
12. นางชีวรัตน์  ข่ายค า ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
13. นางปัจพร  ชัยจีน ครู โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
14. นายเอกสิทธิ์   คุณากรดุสิต ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
15. นางจีรนันท์  นงนุช ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 
16. นางอุษณีย์  ศรีนวล ครู โรงเรียนบ้านพุประดู่ 
17. นางณัฐศิมา  ปิโย ครู โรงเรียนวัดพุน้อย 
18. น.ส.อรสา  วชิาธร ครู โรงเรียนบ้านวังลาน 
19. น.ส.แก้วรัตน์ภา ประชากุล   ครู โรงเรียนบ้านองสิต 
20. นางจ าปี  วิเศษสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 
21. นายกฤตคม   สมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดถ้ าองจุ 
22. นางเลียม  จิตมั่น ครู โรงเรียนตลาดส ารอง 
23. น.ส.อาภัสรา   อัศวพิทักษ์พงศ์   ครู โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์ 
24. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน                  ครู โรงเรียนวัดศรอุีปลาราม  
25. น.ส.อุไร นันทศาสนศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 
26. น.ส.รัตนา อุดมการยิ่งยศ ครู โรงเรียนบ้านท่าหวี 
27. น.ส.บัณฑิตา  พวงไพบูลย์                 ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น  
28. น.ส.ปรารถนา  ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
29. นางพิสมัย  ตุติ ครู โรงเรียนบ้านวังด้ง 
30. นางเบญจวรรณ   รอดหลง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
31. น.ส.วรชัยา  วงษ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 
32. น.ส.ภัทรวดี     พรรณบัตร ครู โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 
33. น.ส.กนกวรรณ  ทองเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
34. นางรัตน์ภรณ์  พิกุลขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 
35. น.ส.ภัทรภร   บุญอุทิศ ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 
36. นางขนิษฐา   เกตุแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  



22 
 

37. น.ส.กรรญา   ยิ้มหนองโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
38. นางณัฐวิภา   จงใจภักดี ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
39. นางปานิดา อ่อนศรี ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง 
40. น.ส.ดวงกมล    แขวงเมือง ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 
41. น.ส.สภุารัช   หมอนเมือง                  ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  12  ราย 
1. นางพัชนี  ยอดกุล ครู โรงเรียนวัดหินดาด 
2. นายสมพาน  ระวังรัมย์ ครู โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 
3. น.ส.รัชติยากร  สกุลณ ี ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
4. นางพิมพ์นภัส  พาวันดี ครู โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 
5. น.ส.วรลักษณ์ นิตยธรรม ครู โรงเรียนบ้านไร่ (เดิม) 

ปัจจุบันเป็นผอ.ร.ร.ศาลเจ้าอาม่า จ.สมุทรสาคร 
6. นายวิฑูรย์  แก้วใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง(เดิม) 

ปัจจุบันเป็นผอ.ร.ร.บ้านหนองกะหนาก  อ.เลาขวัญ 
7. นางอรวรรณ  ธีรวงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 
8. น.ส.ธัญวรัชน์  ศาลางาม ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
9. นายขวัญชัย  สุพรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 
10. นางศิริกาญจน์   รังษี ครู โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 
11. นางพัชญ์สิตา  แสงใส ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม (เดิม)  

ปัจจุบันย้ายไป ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ 
12. น.ส.ภัทรชนก  มั่นคง ครู โรงเรียนบ้านพุเตย 

 

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

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

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

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

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ“ก.ค.ศ. ก าหนดเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนที่จะ
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผลการพัฒนาฯ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ใช้ได้ภายใน 3 ปี นับจากวันผ่านการพัฒนาฯ “ 
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5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554เรื่อง การแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
“ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในอัตราเงินเดือนเดิม หรืออัตราเงินเดือนที่เที่ยบแล้วไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือน
เดิม” 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  54  ราย ได้ยื่นเอกสารค าขอรับการประเมินถึง

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

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   54 ราย  มีผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9) 

4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  54  ราย ดังบัญชี
รายละเอียดผลการประเมินด้านที่ 3 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9) 

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

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

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

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

4) กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ 
และให้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ พร้อมทั้งแจ้งข้อสังเกต
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ของคณะกรรมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบด้วย 
7. กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด รับเอกสารผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ที่ผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว.3   
ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 

8. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรับรอง
ความถูกต้องการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวนทั้งสิ้น 54 ราย
ครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรน าเสนอผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

9. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุม             
มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

10. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิ เศษ  ตามเสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง  54  ราย แล้วปรากฎว่า 
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  54 ราย  ได้ ผ่ านการตรวจสอบจาก                      

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.
ก าหนด ทุกราย 

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

3. ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง  54 ราย ผ่านเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง  54 ราย มีซึ่งมีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมิต้องปรับปรุงผลงานทางวิชาการจ านวน 5 ราย  ให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1  จ านวน 32   ราย และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 17  ราย 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 3 ตามมตคิณะกรรมการฯ จ านวนทั้งสิ้น 54 ราย ดังนี้ 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมิน               จ านวน  5   ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1       จ านวน 32  ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน             จ านวน 17  ราย 

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษได้  ทั้งนี้         
ไม่ก่อนวันที่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  3 ราย 
1) นางวิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  7  กันยายน  2559 
2) น.ส.ประพาพร  ยศวิชัย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  27  มีนาคม  2560 
3) น.ส.นิตยา  พึ่งประสพ                   ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  3  มีนาคม  2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  2 ราย 
1) นางพัชนี  ยอดกุล ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
2) นายสมพาน  ระวังรัมย์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2560 

3. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1   มีก าหนด 6 
เดือน นับจากวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งให้ทราบจ านวน  32   ราย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  26 ราย 
1) นายปรีชา หัตถาครองหทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง 
2)  นายภมรพล หงส์เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
3) น.ส.พนิดา  ส าเร็จ ครู โรงเรียนบ้านพุประดู่ 
4) น.ส.วษุณี   วรรณลือชา ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 
5) นางวิรงรอง   อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดวังศาลา 
6) น.ส.พัชรี   ศุภษร ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง 
7) นางสายชล  เพฃรศรี ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
8) นางสุมณฑา  อินตรา ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
9) นางสุนันทนา   พลอามาตร์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
10)นางชีวรัตน์  ข่ายค า ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
11)นางปัจพร  ชัยจีน ครู โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
12)นายเอกสิทธิ์   คุณากรดุสิต ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
13)นางจีรนันท์  นงนุช ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 
14)นางอุษณีย์  ศรีนวล ครู โรงเรียนบ้านพุประดู่ 
15)นางณัฐศิมา  ปิโย ครู โรงเรียนวัดพุน้อย 
16)น.ส.อรสา  วิชาธร ครู โรงเรียนบ้านวังลาน 
17)น.ส.แก้วรัตน์ภา ประชากุล   ครู โรงเรียนบ้านองสิต 
18)นางจ าปี วิเศษสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 
19)นายกฤตคม   สมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดถ้ าองจุ 
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20)นางเลียม  จิตมั่น ครู โรงเรียนตลาดส ารอง 
21)น.ส.อาภัสรา   อัศวพิทักษ์พงศ์   ครู โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์ 
22)นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน               ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม  
23)น.ส.อุไร นันทศาสนศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 
24)น.ส.รัตนา อุดมการยิ่งยศ ครู โรงเรียนบ้านท่าหวี 
25)น.ส.บัณฑิตา  พวงไพบูลย์              ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น  
26)น.ส.ปรารถนา  ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  6 ราย 
1)  น.ส.รัชติยากร  สกุลณี ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
2)  นางพิมพ์นภัส  พาวันดี ครู โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 
3)  น.ส.วรลักษณ์ นิตยธรรม ครู โรงเรียนบ้านไร่ (เดิม) 
4)  นายวิฑูรย์  แก้วใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง(เดิม) 
5)  นางอรวรรณ  ธีรวงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 
6)  น.ส.ธัญวรัชน์  ศาลางาม ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

4. ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน     
17 ราย ดังนี้  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  (จ านวน 13 ราย) 
1) นางพิสมัย  ตุติ ครู โรงเรียนบ้านวังด้ง 
2) นางเบญจวรรณ   รอดหลง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
3) น.ส.วรัชยา วงษ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 
4) น.ส.ภัทรวดี     พรรณบัตร ครู โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 
5) น.ส.กนกวรรณ  ทองเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
6) นางรัตน์ภรณ์  พิกุลขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 
7) น.ส.ภัทรภร   บุญอุทิศ ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 
8) นางขนิษฐา   เกตุแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  
9) น.ส.กรรญา   ยิ้มหนองโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
10)นางณัฐวิภา   จงใจภักดี ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
11)นางปานิดา อ่อนศรี ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง 
12)น.ส.ดวงกมล    แขวงเมือง ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 
13)น.ส.สุภารัช   หมอนเมือง               ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  (จ านวน 4 ราย) 
1)  นายขวัญชัย  สุพรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 
2)  นางศิริกาญจน์   รังษ ี ครู โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 
3)  นางพัชญ์สิตา  แสงใส ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม (เดิม)  

ปัจจุบันย้ายไป ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ 
4)  น.ส.ภัทรชนก  มั่นคง ครู โรงเรียนบ้านพุเตย 

 

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ให้ผู้ขอรับ        
การประเมินทราบผล และกรณีมีมติไม่อนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.8  เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการจังหวัดกาญจนบุรี                   
ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ค าขอ 
ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือ

แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จ านวน   
๒  คณะและประธานกรรมศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงนามแต่งตั้งไปแล้วนั้น 
              บัดนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีความประสงค์จะขอยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีที่๒๑๕๕/๒๕๖๐ลงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการจังหวัดกาญจนบุรี
ด้านการพัฒนาการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากขอแก้ไขค าน าหน้าชื่อกรรมการล าดับที่ 
๗ จาก “นาง” เป็น “นางสาว” และล าดับที่ ๑๐ กรรมการและเลขานุการ  จาก “นายโอภาส ต้นทอง” เป็น “นางสาว
วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์” เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 10) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. ค าสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐                                 
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๑๘ – ๑๙ 

๒. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓๓/๒๙๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค       

๓. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ๐๒๑๓๓/๗๑๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การให้มีผู้แทนด้านการศึกษาพิเศษในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ ๐๔๐๖.๔/ว.๔๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๙ให้ กศจ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตาม
ความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยน าองค์ประกอบของอกศจ. มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่ง
ประกอบด้วย             

(๑) กรรมการในกศจ. จ านวนหนึ่งคนเป็นประธานอนุกรรมการ โดยประธานอกศจ.จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(หนังสือที่ ศธ๐๒๑๓๓/๒๙๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค)       

(๒) กรรมการในกศจ. จ านวนสองคนเป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัดจ านวน                            

สองคนเป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นกรรมการในกศจ. จ านวนไม่เกินสามคนเป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

                 ในกรณีมีความจ าเป็นกศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  โดยในการเสนอชื่อและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามข้อ ๙ (๙) ดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่
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โดยไม่จ าเป็น และ ข้อ๑๐  การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของกศจ. อกศจ. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆที่จ าเป็นให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

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

๓. บทบาท หน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด้านยุทธศาสตร์การศึกษา  มีดังนี้  
3.1 วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา 

ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
3.2 วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดท าแผนการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด  
3.3 วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดท าแผนการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3.4 วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
3.5 วิเคราะห์ กลั่นกรองการโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด แล้วรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

3.7 พิจารณากลั่นกรองแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาเสนอคณะกรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอเรื่องตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

3.8 วิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด จัดท า
แผน ปฏิทิน แนวทางการปฏิบัติงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.9 ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด โดยกลั่นกรองการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ว่าด้วยการส่ง เด็กเข้า เรียน การยกเว้นเด็กเข้า เรียน การออกกลางคัน  ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา และการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

3.10 ก ากับ ดูแล พิจารณากลั่นกรองการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด 
3.11 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหาร

และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจั ดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

3.12 ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 

3.13 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

3.14 สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวความคิดตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
3.15 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
3.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมาย 

๔. รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตาม     
ค าสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่๒๑๕๕/๒๕๖๐ลงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
 

4.1 นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร                         
4.2 นายศิวโรฒ  จิตนิยม                                     
4.3 นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์                            
4.4 นายณรินทร์  ช านาญดู                                  
4.5 นายทวี  ชูศรี                                              
4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช              
4.7 นางฐิติมา  กลั่นบุศย์            
4.8 นายวรวุธ   พงษ์วิทยภานุ                         
4.9 นายอนันต์  กัลปะ                                          
4.10 นายโอภาส ต้นทอง                                        
4.11 นางวันทนีย์  ขาวผ่อง                                      

 

               ๕.  รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่ขอ
แก้ไขล าดับที่  4.๗ จาก “นาง” เป็น “นางสาว” และล าดับที่ 4.๑๐ กรรมการและเลขานุการ   จาก “นายโอภาส   
ต้นทอง” เป็น “นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์” ดังนี้ 

5.1 นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร                        
5.2 นายศิวโรฒ  จิตนิยม                                     
5.3 นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์                            
5.4 นายณรินทร์  ช านาญดู                                  
5.5 นายทวี  ชูศรี                                              
5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช              
5.7 นางสาวฐิติมา  กลั่นบุศย์           
5.8 นายวรวุธ   พงษ์วิทยภานุ                        
5.9 นายอนันต์  กัลปะ                                          
5.10 นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์             
5.11 นางวันทนีย์  ขาวผ่อง                                       

6.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการพัฒนาการศึกษา   
ตามเสนอ  

7. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการพัฒนาการศึกษา   ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
๑. ขออนุมัติเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

               ๒.ขอความเห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้โปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. ขอยกเลิกและขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการพัฒนาการศึกษา  
2. ขอความเห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้โปรดพิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.9  เรื่อง   การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2560 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอความเห็นชอบและอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ

อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  105 อัตรา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  91 อัตรา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  33 อัตรา 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  34 อัตรา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 58 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23(1) และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/1060 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง ผลการจัดสรรคืน
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6088 ลงวันที่ 26 
กันยายน 2560 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

4. มติคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2560  

5. ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

6. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 8/2559     
สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 
 



31 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 321
อัตรา ดังนี้ 

     1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1จ านวน 105 อัตรา ประกอบด้วย 
-  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  16  อัตรา 
-  ต าแหน่งครูผู้สอน   จ านวน  89  อัตรา 

     1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2จ านวน 91 อัตรา ประกอบด้วย 
-  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  9  อัตรา 

                               -  ต าแหน่งครูผู้สอน   จ านวน  82  อัตรา 
     1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 33 อัตรา ประกอบด้วย 

-  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  11  อัตรา 
-  ต าแหน่งครูผู้สอน   จ านวน  22  อัตรา 

     1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 34 อัตรา ประกอบด้วย 
-  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  5  อัตรา 

                               -  ต าแหน่งครูผู้สอน   จ านวน  29  อัตรา 
     1.5   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 58 อัตรา 

ประกอบด้วย 
-  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  4  อัตรา 

                               -  ต าแหน่งครูผู้สอน   จ านวน  54 อัตรา 
 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติการจัดสรรคืนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อได้รับจัดสรรคืนแล้วให้ด าเนินการตามเงื่อนไข  ในการจัดสรรของ
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

2.1 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยกเว้นที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน และอยู่ในแผนการรวมสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งบุคคลในอัตรา
ว่างได้ทันที โดยให้ถือว่า คปร. อนุมัติการจัดสรรคืนให้แล้ว 

2.2 ต าแหน่งส าหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 
2.3 ต าแหน่งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ต าแหน่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอ าเภอ ต าบลที่มีจ านวน

นักเรียน ไม่น้อยกว่า 250 คน และไม่อยู่ในแผนถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4 ต าแหน่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ต าแหน่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ หรือโรงเรียนระดับประถม ระดับอ าเภอ ต าบล ขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพ้ืนที่ในเขตชายแดน 

2.5 ต าแหน่งในโรงเรียนการศึกษาเพ่ือคนพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการ
พระราชด าริ 

3. เมื่อได้รับจัดสรรแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
3.1 น าอัตราไปใช้บรรจุนักศึกษาทุนและบริหารจัดการตามความส าคัญจ าเป็น รวมถึงด าเนินการเกลี่ย

อัตราก าลัง และหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและตามเงื่อนไข
ของ คปร. โดยเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พร้อมจัดท าค าสั่งก าหนดต าแหน่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
3.2 สงวนอัตราว่างที่ได้รับจัดสรรคืนไว้ ร้อยละ 25 เพ่ือด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ตามหนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ.     
ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับจัดสรรคืน  ดังนี้ 
     4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้รับจัดสรรคืน จ านวน 105 

อัตรา เท่ากับอัตราเกษียณอายุราชการ จ านวน 105 อัตรา ดังนี้ 
4.1.2  จัดสรรคืนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 16 ต าแหน่ง โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาบริหารจัดการตามเงื่อนไขที่ คปร.ก าหนด กรณีสถานศึกษาท่ีมีผู้บริหารเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ด าเนินการ
เกลี่ยอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

4.1.3 จัดสรรคืนต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 
1) จัดสรรเพื่อใช้รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 

24 ต าแหน่ง (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
2) จัดสรรคืนเพ่ือบริหารจัดการตามความส าคัญจ าเป็น จ านวน 65 ต าแหน่ง 
3) ให้สงวนอัตราว่างที่ได้รับการจัดสรรคืนในครั้งนี้ไว้ร้อยละ 25 เพ่ือด าเนินการตาม

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  
4.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการ

บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 65 ต าแหน่ง ให้
สถานศึกษาตามเงื่อนไขที่ คปร.ก าหนด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.ก าหนด และมีจ านวน
นักเรียนไม่ต่ ากว่า 250 คน จัดสรรได้ จ านวน 37 ต าแหน่ง และจัดสรรให้สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 250 
คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ คปร.ก าหนด จ านวน 28 ต าแหน่ง ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถจัดสรรอัตราให้สถานศึกษาได้ตาม
เงื่อนไขที่ คปร.ก าหนด เนื่องจากสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 250 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอ
ยกเว้นไป สพฐ. เพื่อขออนุมัติ ก.ค.ศ. ต่อไป(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11 ) 

 

     4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรคืน จ านวน 91   อัตรา 
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จ านวน 13 อัตรา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะตัดโอนอัตรา
มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน) ดังนี้ 

4.2.1 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 อัตรา 
4.2.2 ต าแหน่งส าหรับบรรจนุักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 19 อัตรา 
4.2.3 ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 43 อัตรา ทั้งนี้ให้สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ร้อยละ 25 เพ่ือ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษจ านวน 11  อัตรา 

4.2.3 ต าแหน่งครูผู้สอน ติดเงื่อนไข คปร.  จ านวน 20 อัตรา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 12 ) 

 

     4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับจัดสรรคืน จ านวน 33 อัตรา 
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จ านวน 23 อัตรา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  จะตัดโอนอัตรา
มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน) ดังนี้ 

4.3.1 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 อัตรา 
4.3.2 ต าแหน่งส าหรับบรรจนุักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 19 อัตรา 
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4.3.3 ต าแหน่งส าหรับบรรจนุักศึกษาทุนตามโครงการเพชรในตม จ านวน 1 อัตรา 
4.3.4 ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 25 อัตรา ทั้งนี้ให้สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ร้อยละ 25 เพ่ือ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษจ านวน 6 อัตรา(รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 13 ) 

 

     4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้รับจัดสรรคืน จ านวน 34 อัตรา 
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จ านวน 9 อัตรา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะตัดโอนอัตรามา
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน) ดังนี้ 

4.4.1 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 อัตรา 
4.4.2 ต าแหน่งส าหรับบรรจนุักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 16 อัตรา 
4.4.3 ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 13 อัตรา ทั้งนี้ให้สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ร้อยละ 25 เพ่ือ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษจ านวน 3 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 14 ) 

4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) ได้รับจัดสรรคืน จ านวน 58  
อัตรา (มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จ านวน 34 อัตรา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตัดโอน
อัตรามาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน) ดังนี้ 

4.5.1 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 อัตรา 
4.5.2 ต าแหน่งส าหรับบรรจนุักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 13 อัตรา 
4.5.3 ต าแหน่งครูส าหรับบรรจุนักศึกษาตามโครงการกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือ

โครงการทุนรัฐบาล(สควค.และภาษาต่างประเทศท่ีสอง) จ านวน 2 อัตรา 
4.5.4 ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 73 อัตรา ทั้งนี้ให้สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ร้อยละ 25 เพ่ือ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษจ านวน 19 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 15 ) 

 

5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติจัดสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560จ านวน 321 อัตรา ครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ตามเงื่อนไขที่ คปร.ก าหนด  

6.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

7.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควร จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ตามเงื่อนไขที่ คปร.
ก าหนด  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)  ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต าแหน่งว่างที่จัดสรรให้
สถานศึกษาตามเงื่อนไขที่  คปร.ก าหนด และกันอัตราที่ ได้รับจัดสรรไว้ด าเนินการร้อยละ  25 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการ มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการดังนี้ 
2.1 หากต าแหน่งว่างในการก าหนดต าแหน่งในครั้งนี้ มีข้อความคลาดเคลื่อนให้ด าเนินการแก้ไขให้

ถูกต้อง 
2.2 หากมีต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมที่จะใช้รับย้าย หรือบรรจุและแต่งตั้ง หรือรับโอน ให้ด าเนินการ

ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือใช้รับย้าย หรือบรรจุ และแต่งตั้ง หรือรับโอนตามความจ าเป็น 
2.3 เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบในการประชุมครั้ง

ต่อไป 
3. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ

ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตาม ว.16 โดยใช้อัตราที่ได้
กันไว้ ร้อยละ 25 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.10 เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือก เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

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

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม  ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  
2560  มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตามประกาศส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม 2560 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ , แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตาม
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศ ณ วันที่ 4  กันยายน 2560ดังนี้ 

ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือ

พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

หมายเหตุ 

1 นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง                
นิติกร ระดับช านาญการต าแหน่ง
เลขที่  อ 30 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

1. การด าเนินคดีอาญา กรณีการใช้
ใบก ากับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
2. การด าเนินคดลี้มละลาย ตาม
พระราชบัญญัตลิ้มละลาย พ.ศ.
2483 

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
กฎหมายการเสียภาษีอากรส าหรบั
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

 
5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.

(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 
  -  นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่งต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการ จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือขอรับการ
ประเมินผลงาน ในวันที่ 6  กันยายน  2560 

6.  คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 
224/2560  ลงวันที่  4  กันยายน  2560  ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยปรากฏผลการประชุม ดังนี้ 
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ต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 30 

ท่ี 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

1 นางสาวพัชรา  
             ฤทธิ์เรืองรุ่ง 

นิติกร ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 30 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

100 70 85 88 87 86.67 อนุมัติ 

 

เกณฑ์การประเมินคะแนนที่ผ่านการประเมิน  คือร้อยละ 70  ขึ้นไป 
7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการคัดเลือก

บุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  

8. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

9. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตามเสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว ข้าราชการดังกล่าว มีคะแนนผ่านการประเมินตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  เห็นสมควรอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขออนุมัติให้ นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง  ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ30  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง
เลขที่  อ30  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  6 กันยายน  2560 
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3  ได้รับเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.11  เรื่อง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จาก
สถานศึกษาท่ีประกาศเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

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

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

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง          
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 ข้อ 1.1 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จาก สถานศึกษาที่ ยุบ รวม 
หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมี
เงื่อนไข (3) กรณีรวมสถานศึกษาให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่ถูกรวมก่อน เป็น
ล าดับแรก และ (4)เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ แล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงาน
การสอน ไม่เกินเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด  

2. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มีประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดท่าโป๊ะประกาศ ลงวันที่ 11 
กันยายน 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ส าหรับอัตราก าลังครูของโรงเรียนวัดท่าโป๊ะต้องด าเนินการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ภายหลังการประกาศเลิกสถานศึกษา จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

- นางรสพร  อินกล่อม ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 747 รับเงินเดือนอันดับคศ.3 ขั้น 50,290 
บาท วุฒิ ค.บ. วิชาเอก การบริหารโรงเรียน ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนวัดบ้านเก่า ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มาเรียนรวม ปัจจุบันมีอัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ -1 

- นางกัญญภร  พันธุ์ภักดี ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 749 รับเงินเดือนอันดับ 3 ขั้น 48,540 
บาท วุฒิ ศษ.บ. วิชาเอก การบริหารการศึกษาได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ปัจจุบันมีอัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ -๙ 

3. เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 พิจารณาเกลี่ยอัตราข้าราชการครูดังกล่าวทั้ง 2 รายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
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เงินเดือนตามตัวไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 
1) นางรสพร  อินกล่อมให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน

วัดบ้านเก่า ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไปเรียนรวม และมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  
2) นางกัญญภร  พันธุ์ภักดีให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งที่

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
4.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณากลั่นกรองการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครบถ้วนแล้ว  จึงเห็นสมควรอนุมัติ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษา
เดิมที่ประกาศเลิกสถานศึกษา ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการครูทั้ง 2 ราย  

5.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

6.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป   
 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควร พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาเดิมที่ประกาศเลิกสถานศึกษา 
ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนด ทั้งนี้ เป็น ไปตามความ
สมัครใจของข้าราชการครูทั้ง 2 ราย    

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอความเห็นชอบย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 
1. นางรสพร  อินกล่อม ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 747 รับเงินเดือนอันดับคศ.3 ขั้น 50,290 

บาท วุฒิ ค.บ. วิชาเอก การบริหารโรงเรียน ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน
วัดบ้านเก่า  

2. นางกัญญภร  พันธุ์ภักด ีครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 749 รับเงินเดือนอันดับคศ. 3 ขั้น 
48,540 บาทวุฒิ ศษ.บ. วิชาเอก การบริหารการศึกษาให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี    

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เลิกสถานศึกษา (วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป) 
    

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 
 



39 
 

5.12 เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี) รายละเอียดปฏิทิน  ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี สถานทีร่ับรายงานตัว เริ่มรับรายงานตัวเวลา 
1 4 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 09.00 น.(บรรจุแล้ว) 
2 12 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 08.30 น. (บรรจุแล้ว) 
3 7 สิงหาคม 2560 ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 07.30 น.(บรรจุแล้ว) 
4 26 กันยายน 2560 ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 07.30 น.(บรรจุแล้ว) 
5 18 ตุลาคม 2560 ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 08.30 น.(บรรจุแล้ว) 
6 29 ธันวาคม 2560 ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 07.30 น. 
7 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 07.30 น. 

หมายเหตุ  ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมว่าด้วยผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใด ต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งนั้น ตามมาตรา 42 

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

4. มาตรา 56แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมว่าด้วยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อ 19 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง และให้ออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ 1 ชุด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตาม
ข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก่อนที่จะเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดท า
ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 
  (2) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นคณะท างานร่วมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการ
บรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณาให้
ความเห็นต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
  (3) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และย้าย ตามมติ กศจ. แล้ว ให้แจ้งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560  

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีต าแหน่งครูสายผู้สอนว่างและคาดว่าจะว่างเป็นจ านวนมากเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย จึงเห็นสมควรด าเนินการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามปฏิทินก าหนดการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามร่างปฏิทินที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีก าหนด 

2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เสนอเรื่อง  ปฏิทินก าหนดการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
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ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  ปฏิทินก าหนดการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามเสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามปฏิทินที่ก าหนด 
2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งแล้วรายงานผลการคัดเลือกและการบรรจุและแต่งตั้งให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ         
ในการประชุมครั้งต่อไป  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  ขออนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ตามปฏิทินที่ก าหนด 

2.  เห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  แล้วรายงาน
ผลการคัดเลือกและการบรรจุและแต่งตั้งให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.13 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองจ านวน 1 ราย คือ     
น.ส.ชมนภัส  สโมสร  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 โดยให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขั้น  จากอัตราเงินเดือนอันดับ คศ.1 ขั้น 17,490 บาท  
เป็นอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท คือ อันดับ คศ.1  ขั้น 17,690 บาท ตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา        
(19 พฤษภาคม 2560) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่
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ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่    
ก.ค.ศ. รับรอง 

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

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. นางสาวชมนภัส  สโมสร  ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1                   

ขั้น 17,490 บาท สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
ประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื ่อวันที ่ 16 มีนาคม 2558  ในต าแหน่ง ครูผู ้ช่วย  
โรงเรียนวัดส านักคร้อ  คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

3. ข้าราชการดังกล่าวเข้าศึกษาต่อ เมื ่อวันที ่ 9 กรกฎาคม 2554  ซึ่งก่อนบรรจุเข้ารับราชการ            
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558  จึงรายงานการไปศึกษาต่อด้วยตนเอง โดยไม่ใช้เวลาราชการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 โดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559  

4. ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที ่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้น ตามคุณวุฒิที่     
ก.ค.ศ. รับรองคือคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 และส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560                   

5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
สถานศึกษาให้หนังสือรับรองแสดงว่าส าเร็จการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2560  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 16) 
6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ

ถูกต้อง ครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง 
และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2560 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

7. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560   พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองตามเสนอ และให้
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการด าเนินการดังกล่าว เป็นการด าเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุป
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกาญจนบุรี เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

2. ข้าราชการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที่ 16 มีนาคม 2558)  

3. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนหรือเคยท า การสอนซึ่งไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้าศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้
ผู ้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ 
“ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตาม
ระเบียบของทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้นอยู ่ก่อนวันที ่หลักเกณฑ์และวิธีการนี ้บังคับใช้  ให้
ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื ่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 
ต่อไปได้ ” ดังนั้น จึงสามารถได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้  

4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้   
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม2560ซึ่งเกิน 
60 วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา จึงไม่เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  แต่เนื่องจากหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6 ระบุว่า “ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับ
อนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการ
ไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้นอยู ่ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้บังคับใช้ ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.  ที่ ศธ 1304/ 
ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ต่อไปได้ ”   

ดังนั้น วันที่ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่เพิ่มขึ้นของ นางสาวชมนภัส  สโมสร  จึงสามารถ
ด าเนินการตามข้อ 1.3 วรรคแรกของหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน และ/หรือ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น แนบท้ายหนังสือ ก.ค. 
ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544  ระบุว่า “ข้าราชการครูผู้นั้นยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือนและ/หรือ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื ่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ภายใน 60 วัน 
นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษา ให้หนังสือรับรองแสดงว่าส าเร็จการศึกษา” โดยสถานศึกษาออกหนังสือรับรองว่าส าเร็จ
การศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ยื่นค าขอฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จึงไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่
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วันที่สถานศึกษาให้หนังสือรับรองแสดงว่าส าเร็จการศึกษา  ฉะนั้น นางสาวชมนภัส  สโมสร จึงสามารถให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้ตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา คือวันที่ 
19 พฤษภาคม 2560   
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุมัติให้  นางสาวชมนภัส  สโมสร  ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้  
ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขั้น จากอัตราเงินเดือน 17,490 บาท  เป็นอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิระดับปริญญาโท คือ 17,690 บาท  ตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา (19 พฤษภาคม 2560) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ   

- ไม่มี  - 
 

 

เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 
 

              (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางจิตติมา  ช่ออัญชัญ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 


