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ระเบียบวารที่                                                                                                          หน้า    
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 27 
สิงหาคม  2561 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

2 

 - ไม่มี -  
   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 รับทราบข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3 
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3 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 แจ้งผลการหารือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งครู ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ราย
นางสาลินี  อุดมผล (ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560) 

4 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

4 
 - ไม่มี -  

   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  6.2 ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 8/2561 

เมื่อวันอังคารที่  11   กันยายน  2561 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมกาญจนิกา 1 ชั้น 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

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

1. นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
2. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
                                       รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 4  

3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

4. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5. นายวิรัช  ภัทรบูชา รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                           และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

                                      ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                       การศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

7. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

8. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
10. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
11. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                  
12. นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                                       ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา 

4. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
6. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นางสาวมาริษา  กฤษก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบรหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นางสาวศรัณย์มล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง

รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่7/25๖1  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม    
2๕๖1  ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

 

-  ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง  รับทราบข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ตามท่ี กศจ.กาญจนบุรี  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 กันยายน  2561 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอรายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และมีสิทธิ์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศดังกล่าวครั้งแรก ในวันที่  1  ตุลาคม  2561  จ านวน 25 กลุ่มวิชาเอก  จ านวน  
113  อัตรา   (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1 หน้า 37 - 95 )      

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รบัทราบ 
 

4.2 เรื่อง  รับทราบกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
พ.ศ. 2561 

 

ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๖๑โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๑ ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  

การสั่งลงโทษลดเงินเดือนนั้น  ก.ค.ศ. โดยอาศัยอ านาจตามข้อ  ๕ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการ 
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อ ๓ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑มีอ านาจสั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นไปพลางก่อน จนกว่า ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ...มีผลบังคับใช้  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 หน้า 96 - 98 )      
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 เรื่อง  แจ้งผลการหารือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ต าแหน่งครู ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รายนางสาลินี  อุดมผล                     
(ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560) 

 

ตามที่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ท าหนังสือหารือส านักงาน ก.ค.ศ.  เรื่องการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รายนางสาลินี  อุดม ผล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นศึกษานิเทศก์  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น  

 

ส านักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติว่า รายนางสาลินี  อุดมผล เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นค าขอ จึงไม่สามารถขอรับการ
ประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษได้   ร ายละเอียดตามหนั งสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 
0206.3/0620 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3 หน้า 99 ) 
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1    เรื่อง   ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น           
พ.ศ. 2561 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน

โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. 2561  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวนทั้งสิ้น  65  อัตรา  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 19  อัตรา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 17  อัตรา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน   3  อัตรา 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน   8   อัตรา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

  (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)                                  จ านวน  18  อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา 47  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

๓. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5349 ลงวันที่        
3  กันยายน  2561 เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 

๔. หนังสือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503 (5) /9181  ลงวันที่ 6  กันยายน  
2561  เรื่อง  ขอส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือก
นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีโครงการก าหนด 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ประสานกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยกระทรวงศึกษาธิการ  มี
นโยบายที่จะบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  พร้อมกันทั่วประเทศ  
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม  2561  เพ่ือให้การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 4 หน้า 100 - 107) 

๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสานการด าเนินการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  1 - เขต 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อขอทราบต าแหน่งว่าง
ที่ใช้ในการด าเนินการคัดเลือกทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
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ขั้นพ้ืนฐานยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งจัดสรรให้  แต่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้เสนอต าแหน่ง
ว่างและคาดว่าจะบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

4.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน    19  อัตรา 

4.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน    17  อัตรา 

4.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน     3   อัตรา 

4.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน     8   อัตรา 

4.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                              จ านวน    18   อัตรา 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่  14  กันยายน  2561 

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 20 - วนัศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  2561 

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 
วันอังคารที่  25  กันยายน  2561 

5. ประกาศผลการคัดเลือก 

6. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันจันทร์ที่  1  ตลุาคม  2561 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดบัญชีรายละเอียดต าแหน่งที่รองรับการ
บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ที ่ สังกัดโรงเรียน / อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง เงินเดือน 

สาขาวิชาเอก 
เลขที ่ อันดับ ขั้น (บาท) 

1 ร.ร.วัดท่าน้ าตื้น/อ.เมืองกาญจนบรุี ครูผู้ช่วย 205 คศ.3 60,150 คณิตศาสตร ์
2 ร.ร.วัดท่าตะคร้อ/อ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 1661 คศ.3 52,940 คณิตศาสตร ์

3 ร.ร.บ้านหนองกวาง/อ.ด่านมะขามเตี้ย ครูผู้ช่วย 4955 คศ.3 47,660 คหกรรมศาสตร ์
4 ร.ร.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า/อ.ด่านมะขามเตี้ย ครูผู้ช่วย 835 คศ.3 62,760 คอมพิวเตอร ์
5 ร.ร.บ้านวังสารภ/ีอ.เมืองกาญจนบรุี ครูผู้ช่วย 268 คศ.2 48,540 ปฐมวัย 

6 ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม/อ.ท่ามว่ง ครูผู้ช่วย 1686 คศ.3 60,150 ปฐมวัย 
7 ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)/อ.ทา่ม่วง ครูผู้ช่วย 1404 คศ.3 62,100 ประถมศึกษา 

8 ร.ร.บ้านเจ้าเณร/อ.ศรสีวัสดิ์ ครูผู้ช่วย 4795 คศ.2 44,560 ประถมศึกษา 
9 ร.ร.บ้านนากาญจน/์อ.เมืองกาญจนบุรี ครูผู้ช่วย 798 คศ.3 55,720 เกษตรกรรม 

10 ร.ร.วัดหนองพังตรุ/อ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 1714 คศ.3 69,040 พลศึกษา 

11 ร.ร.บ้านหนองบัว/อ.เมืองกาญจนบุรี ครูผู้ช่วย 789 คศ.3 53,950 ภาษาไทย 
12  ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม/อ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 1169 คศ.3 62,760 ภาษาไทย 
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ที ่ สังกัดโรงเรียน / อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง เงินเดือน 

สาขาวิชาเอก 
เลขที ่ อันดับ ขั้น (บาท) 

13 ร.ร.บ้านหัวนา/อ.เมืองกาญจนบุร ี ครูผู้ช่วย 713 คศ.3 60,150 ภาษาอังกฤษ 
14 ร.ร.บ้านหนองน้ าขุ่น/อ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 1786 คศ.3 53,080 ภาษาอังกฤษ 

15 ร.ร.บ้านถ้ า/อ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 1406 คศ.3 54,820 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
16 ร.ร.วัดท่ามะขาม/อ.เมืองกาญจนบุรี ครูผู้ช่วย 5000 คศ.3 52,940 สังคมศึกษา 
17 ร.ร.วัดบา้นยาง/อ.เมืองกาญจนบุร ี ครูผู้ช่วย 44 คศ.3 52,060 สังคมศึกษา 

18 ร.ร.บ้านเนินไพร/อ.ด่านมะขามเตีย้ ครูผู้ช่วย 494 คศ.3 55,720 สังคมศึกษา 
19 ร.ร.บ้านหนองสามพราน/อ.เมือง

กาญจนบุร ี
ครูผู้ช่วย 120 คศ.3 45,290 สุขศึกษา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ สังกัดโรงเรียน / อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง เงินเดือน 

สาขาวิชาเอก 
เลขที ่ อันดับ ขั้น (บาท) 

1 รร.วัดดอนเจดยี์/อ.พนมทวน ครูผู้ช่วย 3748 คศ.3 49,420 ภาษาไทย 

2 รร.วัดพังตรุ/อ.พนมทวน ครูผู้ช่วย 3813 คศ.3 52,490 ภาษาไทย 
3 รร.วัดดอนชะเอม/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 2081 คศ.3 58,390 คณิตศาสตร ์
4 รร.วัดหนองพลับ/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 2516 คศ.3 62,760 ศิลปะ 

5 รร.บ้านหนองลาน/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 1919 คศ.3 62,760 สังคมศึกษา 
6 รร.วัดกระตา่ยเต้น/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 2731 คศ.3 53,080 คณิตศาสตร ์

7 รร.บ้านทุ่งประทุน/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 1978 คศ.3 51,170 ประถมศึกษา 
8 รร.บ้านหนองหิน/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 2250 คศ.2 44,560 ปฐมวัย 
9 รร.บ้านดอนรัก/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 2723 คศ.3 62,100 ภาษาไทย 

10 รร.บ้านห้วยยาง/อ.ห้วยกระเจา ครูผู้ช่วย 4092 คศ.3 60,150 ภาษาไทย 
11 รร.บ้านวังไผ่/อ.ห้วยกระเจา ครูผู้ช่วย 3169 คศ.2 50,290 ภาษาไทย 
12 รร.วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยา

คาร)/อ.ท่ามะกา 
ครูผู้ช่วย 2196 คศ.3 62,760 ประถมศึกษา 

13 รร.วัดสนามแย้/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 3917 คศ.3 62,760 ภาษาอังกฤษ 
14 รร.บ้านรางกระต่ายฯ/ 

อ.ท่ามะกา 
ครูผู้ช่วย 4013 คศ.3 50,290 นาฏศิลป ์

15 รร.วัดเขาสะพายแร้ง/ 
อ.ท่ามะกา 

ครูผู้ช่วย 3774 คศ.3 54,820 พลศึกษา 

16 รร.บ้านเขากรวด/อ.ห้วยกระเจา ครูผู้ช่วย 3240 คศ.3 58,390 ดนตรีศึกษา 

17 ครูผู้ช่วย/รร.บา้นไร่ร่วม/อ.พนมทวน ครูผู้ช่วย 3731 คศ.3 62,100 ประถมศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ที ่ สังกัดโรงเรียน / อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง เงินเดือน 

สาขาวิชาเอก 
เลขที ่ อันดับ ขั้น (บาท) 

1 ร.ร.อนุบาลไทรโยค/อ.ไทรโยค ครูผู้ช่วย 2840 คศ.3 52,060 สังคมศึกษา 
2 ร.ร.สามัคคีธรรมานุสรณ/์อ.ไทรโยค ครูผู้ช่วย 2940 คศ.3 51,170 ประถมศึกษา 
3 ร.ร.สามาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/

อ.ทองผาภูม ิ
ครูผู้ช่วย 1204 คศ.2 52,060 ปฐมวัย 

4 ร.ร.บ้านยางขาว/อ.สังขละบุร ี ครูผู้ช่วย 4897 คศ.2 48,540 ภาษาไทย 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ที ่ สังกัดโรงเรียน / อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง เงินเดือน 

สาขาวิชาเอก 
เลขที ่ อันดับ ขั้น (บาท) 

1 ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย/อ.บ่อพลอย ครูผู้ช่วย 3142 คศ.3 51,170 คณิตศาสตร ์

2 ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย/อ.บ่อพลอย ครูผู้ช่วย 3149 คศ.3 52,940 ภาษาอังกฤษ 
3 ร.ร.บ้านยางสูง/อ.บ่อพลอย ครูผู้ช่วย 3322 คศ.4(3) 61,110 ประถมศึกษา 
4 ร.ร.อนุบาลหนองปรือ/อ.หนองปรอื ครูผู้ช่วย 3473 คศ.3(2) 50,290 ภาษาไทย 
5 ร.ร.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพท่ี 9 )                  

/อ.บ่อพลอย 
ครูผู้ช่วย 3172 คศ.3 52,940 ภาษาไทย 

6 ร.ร.บ้านหนองร/ีอ.บ่อพลอย ครูผู้ช่วย 3287 คศ.3 53,080 ปฐมวัย 

7 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย/อ.เลาขวัญ ครูผู้ช่วย 4405 คศ.3 57,500 พลศึกษา 
8 ร.ร.บ้านหนองเตียน/อ.เลาขวัญ ครูผู้ช่วย 3191 คศ.3 53,080 สังคมศึกษา 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ที ่ สังกัดโรงเรียน / อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง เงินเดือน 

สาขาวิชาเอก 
เลขที ่ อันดับ ขั้น (บาท) 

1 ร.ร.เทพมงคลรังษ/ีอ.เมืองฯ ครูผู้ช่วย 31798 คศ.4(3) 66,960 ภาษาไทย 

2 ร.ร.เทพมงคลรังษ/ีอ.เมืองฯ ครูผู้ช่วย 117408 คศ.3 52,060 ดนตรไีทย 
3 ร.ร.เทพมงคลรังษ/ีอ.เมืองฯ ครูผู้ช่วย 32409 คศ.4(3) 61,110  ภาษาอังกฤษ 

4 ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 103467 คศ.3 56,610 ภาษาไทย 
5 ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 33183 คศ.3 55,720 สังคมศึกษา 
6 ร.ร.เทพศริินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี     

/อ.เมืองฯ 
ครูผู้ช่วย 33089 คศ.3 54,820 ภาษาไทย 

7 ร.ร.เทพศริินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี     
/อ.เมืองฯ 

ครูผู้ช่วย 105528 คศ.3 52,940 ศิลปะ 

8 ร.ร.พังตรรุาษฎร์รังสรรค/์อ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 33390 คศ.3 54,820 คณิตศาสตร ์
9 ร.ร.วสิุทธรังษ/ีอ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 32436 คศ.4(3) 66,960 คณิตศาสตร ์

10 ร.ร.วสิุทธรังษ/ีอ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 33298 คศ.3 56,610 วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 
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ที ่ สังกัดโรงเรียน / อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง เงินเดือน 

สาขาวิชาเอก 
เลขที ่ อันดับ ขั้น (บาท) 

11 ร.ร.วสิุทธรังษ/ีอ.ท่าม่วง ครูผู้ช่วย 32442 คศ.3 55,720 ดนตรีศึกษา 

12 ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา/อ.ไทรโยค ครูผู้ช่วย 127257 คศ.4(3) 63,810 สังคมศึกษา 
13 ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม/อ.ห้วยกระเจา ครูผู้ช่วย 37067 คศ.3 53,080 สังคมศึกษา 

14 ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์/อ.ท่ามะกา ครูผู้ช่วย 33411 คศ.3 52,940 ภาษาอังกฤษ 
15 ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภเิษก/อ.บ่อพลอย ครูผู้ช่วย 33356 คศ.4(3) 62,100 พลศึกษา 
16 ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง/อ.เลาขวัญ ครูผู้ช่วย 33539 คศ.4(3) 64,860 คหกรรมศาสตร ์

17 ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา/อ.สังขละบุร ี ครูผู้ช่วย 31747 คศ.3(2) 52,060 เกษตรกรรม 
18 ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง    

/อ.ท่าม่วง 
ครูผู้ช่วย 104394 คศ.4(3) 61,110 อุตสาหกรรมศลิป ์

 
 

5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560  ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่โครงการก าหนด   เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสานการด าเนินการกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยในจังหวัดกาญจนบุรี  มีนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5             
ปีการศึกษา 2560  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  35  ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายเหตุ 

วิชาเอกภาษาไทย (01)  จ านวน  7  ราย 

1 นางสาว ณัฏฐณิชา ปานคง สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

2 นางสาว ปรียาภรณ ์ ใจมั่นคง สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

3 นางสาว กนกวรรณ มีสาวงษ ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2   

4 นางสาว บุษรา แร่มี สพป.กาญจนบุรี เขต 4   

5 นางสาว นันทิพร วงษ์ดาว สพม.8 กาญจนบุรี   

6 นางสาว ศิริประภา อุ่นวงค์ สพม.8 กาญจนบุรี   

7 นางสาว อริญชยา ตะพังพินจิการ สพม.8 กาญจนบุรี   
วิชาเอกสังคมศึกษา (02)  จ านวน  6  ราย 

8 นางสาว พูนลาภ วงษ์อัยรา สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

9 นางสาว จินตนา ศรีจ าปา สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

10 นางสาว เสาวภา แก้วเกตุ สพป.กาญจนบุรี เขต 2   

11 นางสาว เพชรไพลิน ชุ่มชื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4   

12 นางสาว ดาหวัน เฉลิมจรัสกุล สพม.8 กาญจนบุรี   

13 นางสาว เกศริน สมบูรณ์ด ี สพม.8 กาญจนบุรี   
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (03) จ านวน  5  ราย 

14 นาย อภิชัย หนูขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

15 นางสาว อุษา มั่นคง สพป.กาญจนบุรี เขต 1   
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ที ่ ชื่อ - สกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายเหตุ 

16 นางสาว อลิสา นราโชติเมธี สพป.กาญจนบุรี เขต 2   

17 นาย ฐกฤต จันทร์หอม สพม.8 กาญจนบุรี   

18 นาย อภิสิทธิ์ มนต์พฤกษา สพม.8 กาญจนบุรี   
วิชาเอกประถมศึกษา (04) จ านวน  5  ราย 

19 นางสาว ณัฐสุภา แต้มแผง สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

20 นางสาว นันธิยา กาญจนสุธา สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

21 นางสาว สุวนันท ์ หนูสุข สพป.กาญจนบุรี เขต 2   

22 นางสาว สุธิดา บัวบาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2   

23 นางสาว จิตตาภา ขันธีระจิโรจน ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
วิชาเอกพลศึกษา (05) จ านวน  4  ราย 

24 นางสาว ศิลามณ ี จันทร์สุข สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

25 นาย อรรถวัฒน์ กลั่นจุ้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 2   

26 นางสาว พัชรา ใจตรง สพป.กาญจนบุรี เขต 4   

27 นาย พีท ลิมเสน สพม.8 กาญจนบุรี   
วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ทั่วไป) (06) จ านวน  2  ราย 

28 นางสาว อรอนงค์ ทองมาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

29 นางสาว จุฑามาส สามทอง สพม.8 กาญจนบุรี   
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (07) จ านวน  1  ราย 

30 นางสาว สุนิสา แซ่เอง สพม.8 กาญจนบุรี   
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (08)  จ านวน  1  ราย 

31 นางสาว วศินี ไชยยะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1   
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (09)  จ านวน  1  ราย 

32 นาย โอภาส ขันทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1   
วิชาเอกดนตรีไทย (10)  จ านวน  1  ราย 

33 นางสาว ณัฎฐา เกียรติศิริกุล สพม.8 กาญจนบุรี   
วิชาเอกนาฏศิลป์ (11)  จ านวน  1  ราย 

34 นางสาว อรรถยา เขาถ้ าทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
วิชาเอกปฐมวัย (12)  จ านวน  1  ราย 

35 นางสาว นภัสนนัฐ ์ เรืองกระจ่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว  จึงเห็นสมควร 
ด าเนินการดังนี้ 

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 
2561  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนด  

๒. เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่างที่จัดสรรเพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561   จ านวน  65  ต าแหน่ง  ดังนี้ 

2.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน    19  อัตรา 
2.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน    17  อัตรา 
2.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน     3   อัตรา 
2.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน     8   อัตรา 
2.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                           จ านวน    18   อัตรา 

๓. สมควรอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2557 และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด    โดยด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนด ดังนี้ 

(1) ประกาศศรับสมัคร 
(2) รับรายงานตัวและสัมภาษณ์ 
(3) ประกาศผลการคัดเลือก  
(4) บรรจุและแต่งตั้ง      

๔. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุ รี  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม 

๕. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่  1 ตุลาคม ๒๕๖1  แล้วน าแจ้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป 

๖. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามที่ ก.ค.ศ.อนุมัติ มาก าหนดใน
สถานศึกษาท่ีต่ ากว่าเกณฑ ์

๗. ขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งที่รับการตัดโอนและอัตราเงินเดือน จากต าแหน่งครูเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วยใช้
ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 



12 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตใิห้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย จ านวน 35  อัตรา  

2.  อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

3.  อนุมัติเป็นหลักการให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามที่ ก.ค.ศ.อนุมัติ มาก าหนดในสถานศึกษา
ที่ต่ ากว่าเกณฑ ์

4.  อนุมัติปรับปรุงต าแหน่งที่รับการตัดโอนและอัตราเงินเดือน จากต าแหน่งครูเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วยใช้
ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
 
 

6.2  เรื่อง  ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  5  ราย ดังนี้ 

1. นางสาวปฐมภรณ์  ค าภาพล  ค.บ. (คณิตศาสตร์) ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านสามยอด ขอย้ายกรณีพิเศษไป
ด ารงต าแหน่งทาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

2. นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ วุฒิ/วิชาเอก  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านล าอีซู ขอย้าย
กรณีพิเศษไปด ารงต าแหน่งทาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

3. นางสาวสุรีรัตน์  พ่ึงชอุ่ม วุฒิ/วิชาเอก  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) ต าแหน่งครู โรงเรียน     
บ้านหนองแกประชาสรรค์ ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งทาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 

4. นางสาววัลภา  ผลาผล วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. (ภาษาไทย) ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านสามยอด ขอย้ายกรณี
พิเศษไปด ารงต าแหน่งทาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

5. นางสาวอรอนงค์  เปี่ยมอยู่สุข วุฒิ/วิชาเอก วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้าน     
หนองขอนเทพพนม ขอย้ายกรณีพิเศษไปด ารงต าแหน่งทาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2559
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1.    ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ต าแหน่งครู  
จ านวน 5 ราย  ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวปฐมภรณ์  ค าภาพล วุฒิ/วิชาเอก  ค.บ. (คณิตศาสตร์) รับเงินเดือน 20,740 บาทต าแหน่งครู  
โรงเรียนบ้านสามยอด ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  เนื่องจาก ดูแลบิดาป่วยโรคเก๊าซ์  โรคไตระยะที่ 3 โรคกระดูก      
ทับเส้น ต้องใช้ไม้เท้าค้ ายันในการเคลื่อนไหวร่างกาย และมารดาเสียชีวิตแล้ว   บิดาต้องพักอาศัยเพียงล าพัง 

๑.๒ นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ วุฒิ/วิชาเอก  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) รับเงินเดือน 21,570 บาท ต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านล าอีซู ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  เนื่องจากดูแลมารดาสูงอายุ มีความพิการ   ทางการได้ยิน (มีบัตรประจ าตัว  
ผู้พิการ) และบิดาเสียชีวิต มารดาพักอาศัยเพียงล าพัง 

๑.๓ นางสาวสุรีรัตน์  พ่ึงชอุ่ม วุฒิ/วิชาเอก  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  รับเงินเดือน 
18,270 บาท ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  เนื่องจากดูแลมารดาเจ็บป่วย
ร้ายแรง   (เนื้องอกในสมอง) มีปัญหาการมองเห็นจากการผ่าตัด และตนเป็นบุตรเพียงคนเดียว 

๑.๔ นางสาววัลภา  ผลาผล วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. (ภาษาไทย)  รับเงินเดือน 20,740 บาท ต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านสามยอด ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  เนื่องจาก กลับภูมิล าเนา เพ่ือดูแลมารดาสูงอายุ มีอาการหัวเข่าเสื่อมทั้ง  
2 ข้าง    ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง พักอาศัยเพียงล าพัง มีตนเป็นบุตรเพียงคนเดียว 

๑.๕ นางสาวอรอนงค์  เปี่ยมอยู่สุข วุฒิ/วิชาเอก วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)   รับเงินเดือน 17,310 
บาท ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  เนื่องจากดูแลมารดาซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือ        
ทุพลภาพ  

2.  ข้าราชการทั้ง 5 ราย ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์ของบิดา และมารดา เพ่ือประกอบการพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5 หน้า 108 - 112)      

3.  คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 160/2561 
สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฎว่าการขอย้ายกรณีพิเศษของ
ข้าราชการทั้ง 5  ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4  ได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ   จึงเห็นสมควรส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 5 
ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางตามท่ีระบุในค าร้องขอย้าย 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดส่งค าร้องขอย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง จ านวน  
5  ราย  ได้ตามเสนอ 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

  6.3   เรื่อง   ขออนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  จ านวน  3 ราย 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  1  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน  1  ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน  1  ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

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

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

ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึน 

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

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนใน
กรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้ 

๑. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการครูคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้
ท าการสอนหรือเคยท าการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่ง เสริมการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามท่ีส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

๒. ข้าราชการครูผู้นั้นต้องได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครู  
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๓. ข้าราชการครูผู้นั้นยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  ภายใน 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาในหนังสือรับรองแสดงว่า
ส าเร็จการศึกษา 

๔. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนหรือเคยท าการสอนซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้าศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ในเบื้องต้นแล้ว จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ “ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ 
หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงาน
การไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์
และวิธีการนี้บังคับใช้ (วันที่ 9  ธันวาคม  2559)  ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหลักเกณฑ์และต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. 
ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ต่อไปได้” ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น
หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ 

๕. ในกรณีที่ข้าราชการครูไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดนี้  (กรณียื่นเกิน 
60 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือรับรองออก)  ให้สั่งให้ข้าราชการครูผู้นั้น  ได้รับเงินเดือน และ/หรือปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง เลื่อน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นได้   ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการครูผู้นั้น  ยื่นค าขอ 
  

รายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ย่ืนค าขอ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 ราย  มีความประสงค์ขอเพ่ิมคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  

ใน ก.ค.ศ. 16 และปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

1. นางสาวชลิดา  อนุพันธ์     
๑.๑ นางสาวชลิดา  อนุพันธ์  ครูผู ้ช ่วย โรงเรียนดิศกุล  สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  

๑.๒ ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2559 ในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนดิศกุล คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปัจจุบันด ารง ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
อัตราเงินเดือน 16,570 บาท   

๑.๓ ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง คือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

๑.๔ ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู ้บังคับบัญชา  ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 
2559 ในเบื้องต้นแล้ว  

๑.๕ ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและ
ขอให ้ได ้ร ับ เงิน เด ือนในกรณ ีที ่ได ้ร ับค ุณวุฒ ิเพิ ่มขึ ้นหรือส ูงขึ ้นตามค ุณว ุฒ ิที ่ ก .ค .ศ . ร ับรอง เมื ่อว ันที ่ 28           
สิงหาคม 2561 
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2. นางสาววันทนา คล้ายคลัง   
2.1 นางสาววันทนา คล้ายคลัง ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการ ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2.2 ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านหลุมหิน คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  

2.3 ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่
ก.ค.ศ.รับรองคือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิ ทยาลัย
ปทุมธานี โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  

2.4 ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติก ารวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 
2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 

2.5 ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ และ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที ่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับอง เมื ่อวันที ่ 28 สิงหาคม 
2561  

3. นางสาวกรรณิกา ทรัพย์วิริยะกุล 
3.๑ นางสาวกรรณิกา ทรัพย์วิริยะกุล ครู โรงเรียนบ้านกรับใหญ่  ส ังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิ  ในทะเบียนประวัติ
และขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

3.๒ ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่  คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 

3.๓ ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง คือคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558  และส าเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2561 
และได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่   21 กรกฎาคม  2561 

3.๔ ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู ้บังคับบัญชา ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.  
2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559        

3.๕ ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 
2561  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว  25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน
หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง   จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน  
จ านวน 3 ราย  ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.รับรอง นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษา  ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่ส าเร็จการศึกษา (กรณียื่นเสนอขอเพ่ิมคุณวุฒิไม่เกิน 60 วัน)  และให้
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.รับรอง  ณ วันที่ยื่นค าร้องฯ  (กรณียื่นเสนอขอเพ่ิม
คุณวุฒิ ภายหลัง 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา) 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอขออนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 3  ราย  ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้  ดังนี้ 
1. นางสาวชลิดา  อนุพันธ์  ต าแหน่งครูผู ้ช่วย โรงเรียนดิศกุล สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ได้ ทั้งนี้ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 17,690 บาท  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2560  

2. นางสาววันทนา คล้ายคลัง ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหลุมหินสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรองได้ ทั้งนี้ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 17,690 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

3. นางสาวกรรณิกา ทรัพย์วิริยะกุล ครู โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ 
ทั้งนี้  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน  17,690 บาท  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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6.4  เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

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

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 3 ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 4 รายและได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

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

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวยุธิดา  เหล่าด ี
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวดัม่วงชุม 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

31 ส.ค. 2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัม่วงชุม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสมหมาย  บุญสม 
   ข้าราชการบ านาญ 
   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวิลาสินี  เชาวรักษ ์
   ครู ร.ร.บ้านสระเศรษฐี 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.นิชาภา  วอนเพียร 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดท่าเรือฯ 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
30 ส.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัท่าเรือฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายวิฑรูย์  ชินเจรญิทรัพย ์
   ครู ร.ร.วัดตะคร้ าเอน   วิทยฐานะครู   
   ช านาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร ์

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

2. น.ส.วันวิษา  วีระวงษ ์
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนวดัหวายเหนียวฯ 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
3 ก.ย. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัหวายเหนียวฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน ์
   ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง  วิทยฐานะ  
   ครูช านาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.โชติมา  แสงศิร ิ
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนวดัใหม่เจริญผล 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ย. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัใหม่เจริญผล ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุธีรา  อัจฉริยรรม 
   ครู ร.ร.อนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทิศ          
   วิทยฐานะครู   
   ช านาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช าน าญการ 

จ านวน 4  รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 

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

 

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

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 4 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี    
วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 4 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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   6.5   เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
                    เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 4 ราย
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 2 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 2 ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  4 รายและได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับ
การประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 4  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  2 ราย 
 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นางนิภาพร  โฉมยา
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
วทบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองตาบ่ง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปรึกษา ธรรมชาต ิ
   ข้าราชการบ านาญ 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางนิลุบล จุลกรักน์     
   ครูโรงเรียนวดัวังศาลา                                 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิทยาศาสตร์   

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 นางสาวษมานันท์ 
        ประดิษฐ์วงศ์วาน 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 
(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ปฐมวัย/ 
31ส.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเกาะแก้ว 
   (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอุบล  แก้วแสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางนฤมล  บัวหลวงงาม 
   ครู ร.ร.บ้านหนองหอย 
   วิทยฐานะครูช านาญการ 
   สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายประสิทธิชัย   
        หมดทุกข ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
28 มิ.ย. 2561 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายวรรษฑีระ  ปานบุตร 
ครู ร.ร.บ้างบึงวิทยา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาคอมพิวเตอร ์

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

2. น.ส.เรณู  เจริญทัศนศริ ิ
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดส านักคร้อ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
22 ส.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัส านักคร้อ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุธีรา  อัจฉริยธรรม 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาชาคณติศาสตร ์

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน  4 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน  4 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  4 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

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

ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน    
4 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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  6.6   เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน    
                  วิทยฐานะ (ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.             
                  ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2560) 
 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติแบบตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการประเมินตามตัวชี้วัด จ าแนกตามระดับคุณภาพ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2560 

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

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560   เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560  เรื่อง การก าหนดชั่วโมง

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมิน ผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๕๒/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๓๙๑/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๔๗๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๖ กันายน ๒๕๖๑ 
 

2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุ รี ครั้งที่ ๒/2561 วันที่ ๗ 
กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้แบบตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีในการตรวจสอบผลงานฯ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอแบบตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง

ครู ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยขอเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6 หน้า 113 - 141) 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติแบบตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่งครู ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพ่ือใช้ใน   
การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีต่อไป 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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6.7   เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  ใช้เงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  งบด าเนินงาน  จ านวน 348,000  บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงจาก      
งบด าเนินงาน เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 348,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 186,000 บาท 
1.1 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท  
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง  ๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
1.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 129,000 บาท 

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ  งบประมาณ 16๒,000 บาท 
2.1 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
2.2 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท 
2.3 เก้าอ้ีสัมมนา จ านวน 50 ตัวๆ ละ 690 บาท เป็นเงิน 34,500 บาท 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555  
                           ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้
เป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่
มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับ
แรกก่อน 

         การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์
ยานพาหนะเดิม 

       ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือก าหนดขอบเขตข้อจ ากัดการใช้
งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนี่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น 

2. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1449/2555 สั่ง ณ วันที่  5 กันยายน 2555 
เรื่อง มอบอ านาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว3820 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
2561 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (งบด าเนินงาน) 

4. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 
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5. รายงานการประชุม รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจ างวด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ งบด าเนินงาน ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย งบด าเนินงาน จ านวน 348,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)                                                           

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการ
บริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งพิจารณาเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย เป็นงบประมาณ
ที่ได้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ประกอบกับ
ไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน โดยขอโอนเปลี่ยนแปลง
จากงบด าเนินงาน เป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  348,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 186,000 บาท 
1.1 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท  
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
1.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 129,000 บาท 

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ  งบประมาณ 16๒,000 บาท 
2.1 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
2.2 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท 
2.3 เก้าอ้ีสัมมนา จ านวน 50 ตัวๆ ละ 690 บาท เป็นเงิน 34,500 บาท 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 7 หน้า 142 - 151) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการขอใช้เงินเหลือจ่าย แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 348,000 
บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งได้ด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร
พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว 

 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นขอบให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  ใช้เงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงจาก งบด าเนินงาน เป็น 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 348,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 186,000 บาท 
1.1 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท  
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
1.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 129,000 บาท 

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ  งบประมาณ 16๒,000 บาท 
2.1 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
2.2 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท 
2.3 เก้าอ้ีสัมมนา จ านวน 50 ตัวๆ ละ 690 บาท เป็นเงิน 34,500 บาท 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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6.8  เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ   
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
-  นางอภิษฐา สวนเข้ม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ

พิเศษ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 

53,54 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1  สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง 

3. หนังสือส านักงานก.ค.ศ.ลับ ที่ ศธ 0206.3/0608 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มี

ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1.1 รางวัลสูงสุดระดับชาติต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง หรือผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้น

สังกัดพิจารณาเห็นว่า  เป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลวานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และก.ค.ศ. ให้การ
รับรองรางวัลสูงสุดระดับขาติ ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และรางวัลไม่น้อยกว่า 3 รางวัล 
ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับถึงวันที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด และผลงานดีเด่นต้องตรงหรือสอดคล้องกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

1.2 มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 เรื่อง โดยข้อเสนอในการพัฒนางานต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ประการ ดังนี้ 
เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา 

2. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย หัวหน้า
หน่วยงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมินเป็น
กรรมการ จ านวนคณะกรรมการให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม  โดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับก าร
ประเมิน พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์พร้อมทั้งเสนอข่ือพร้อมทั้งเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 3 พร้อมแผ่นซีดีรอมบันทึก
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งคณะกรรมการประเมิน  เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
แล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศทางเว็บไซด์ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการประเมินทุกรายแล้วเสร็จ และประกาศรายชื่อทางเว็บไซด์ ภายในวันเดียวกัน  ในการประกาศรายชื่อเปิด
โอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติหรือผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ภายในระยะเวลา 15 วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วนที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  กรณีมีการคัดค้านผู้ ได้รับรางวัลรายใด ให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมเสนอขื่อพร้อม
ทั้งเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 3 พร้อมแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกส่งให้ ส านักงาน ก.ค.ศ.
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

4. ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพ่ือท าหน้าที่พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ผงานที่มี
คุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบั ติของ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาค าร้องคัดค้าน รวมทั้งด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีก.ค.ศ.มอบหมาย 

5. ส านักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายขื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซด์ของส านักงาน ก .ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน       
ผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส านักงาน ก.ค.ศ.เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซด์ ตามแบบที่ก.ค.ศ.ก าหนด ภายในระยะเวลา 
15 วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อทางเว็บไซด์ กรณีที่มีค าร้องคัดค้านและค าร้องคัดค้าน
ฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วให้ถือว่าผู้นั้น
เป็นเพียงผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินจนกว่าคณะกรรมการตามข้อ 
8  จะประเมินแล้วเสร็จ และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติผลการประเมินแล้วจึงจะ
ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน 

7. การตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.  ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่าเป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับ
การประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะ
ตรวจและประเมิน ตามบัญชีรายชื่อ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้คณะกรรมการประเมิน มีหน้าที่เป็นผู้ผ่าน ตรวจ และประเมิน
เอกสารวิชาการ และด าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 พร้อมกัน และประเมินทุกด้าน ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน ของผู้ขอรับการประเมิน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

8. การพิจารณาผลการประเมิน 
8.1 กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้น าผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณา  กรณี
คณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด           
แต่เอกสารเอกสารรายงาน หรือเอกสารผลการพัฒนางานยังไม่ครบสมบูรณ์  ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน 

8.2 กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้น าผลการ
ประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตในด้านที่ไม่ผ่านการประเมินให้ชัดเจน 

9.1 การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เสนอผลการประเมินให้ ก.ค.ศ.พิจารณา กรณี
ที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเพ่ือ
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เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับค าขอพร้อม
เอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.4 จะแต่งตั้งได้เมือได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.
4 ไม่เกิน 1 ขั้น  เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน
เวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่งกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

9. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0592  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เรื่อง  การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ได้มีมติอนุมัติให้  นางอภิษฐา  สวนเข้ม  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 33183  โรง เรียน
ท่ามะกาวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
ขั้น 52,060 บาท เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่  29 กันยายน  
2559  และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

10. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ท่ีผ่านการพิจารณา ของ นางอภิษฐา สวนเข้ม จ านวน 3 
เรื่อง ได้แก่ 1) รางวัลสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ระดับประเทศ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี
ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 100)  2) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้น
สังกัด “กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ประจ าปี 2556 (ร้อยละ 100) และ 3) รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ประจ าปี 2561 (ร้อยละ 100)  ทั้ งนี้  ผลงานล าดับที่ 1 มีการพัฒนาผลงาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

11. การแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ก.ค.ศ.ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็น         
ผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.)  
ดังบัญชีรายละเอียดเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 8 หน้า 152 - 154) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติแต่งตั้ง  นางอภิษฐา สวนเข้ม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เลื่อนเป็น      
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559  

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี          
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ทราบ และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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6.9  เรื่อง    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลประกอบการย้าย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
  ประจ าปี 2561    

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะท างานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 

ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561   เพ่ือท า
หน้าที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่     
3 - 8) ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้าย  ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2561  ในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

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

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

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุง กรอบ

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ด่ วนที่ สุ ด ที่  ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2560                   
เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2561 โดยก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2561  

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก าหนดให้มีการ
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ ความอาวุโส ตามหลักราชการ ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน  

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ยกเว้นส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ) มีความสอดคล้องกับบริบทการบริหารงานบุคคลของ กศจ. จึงมีมติ ให้ยกเลิกคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ยกเว้น
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ อกศจ. ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง 
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และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.

ศ. ก าหนด และเป็นไปตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลประกอบการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ และให้
ค่าคะแนนการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาตามองค์ประกอบที่ 3 - 8 ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

1) นายโอภาส  ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานคณะท างาน 
2) นายโชคชัย  ฟักโต    ผู้แทน อกศจ.กาญจนบุรี   คณะท างาน  
3) นายประยูร  สุธาบูรณ์   ผู้แทน อกศจ.กาญจนบุรี   คณะท างาน  
4) นายวิวรรธน์  วรรณศิริ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
5) นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะท างาน 

    สพป.กาญจนบุรี เขต 1     
6) นางสาวรจนา  วรรณะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาพระยา  คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
7) นายแมน  ค าวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
8) นายประภาส  มากมีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
9) นายช านาญ  เลิศวิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
10) นายนเรศ  จงอารี  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
11) นายบุญส่ง  ไซยรัมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
12) นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะท างาน 
    สพม.เขต 8 
13) นายท านุ  วงษ์น้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ- คณะท างาน 
    สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
                                          สพม.เขต 8 

 14) นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         เลขานุการ 
     ศธจ.กาญจนบุรี 
 15) นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ศธจ.กาญจนบุรี 
 16) นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ศธจ.กาญจนบุรี 
 17) นางลภัสรดา สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะท างานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะท างานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล

ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2561 เพ่ือท าหน้าที่
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 3 - 8) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้  

1) นายโอภาส  ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานคณะท างาน 
2) นายโชคชัย  ฟักโต    ผู้แทน อกศจ.กาญจนบุรี   คณะท างาน  
3) นายประยูร  สุธาบูรณ์   ผู้แทน อกศจ.กาญจนบุรี   คณะท างาน  
4) นายวิวรรธน์  วรรณศิริ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
5) นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะท างาน 

    สพป.กาญจนบุรี เขต 1     
6) นางสาวรจนา  วรรณะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาพระยา  คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
7) นายแมน  ค าวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
8) นายประภาส  มากมีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
9) นายช านาญ  เลิศวิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
10) นายนเรศ  จงอารี  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
11) นายบุญส่ง ไซยรัมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะท างาน 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
12) นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะท างาน 
    สพม.เขต 8 
13) นายท านุ  วงษ์น้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ- คณะท างาน 
    สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
                                          สพม.เขต 8 

 14) นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         เลขานุการ 
     ศธจ.กาญจนบุรี 
 15) นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ศธจ.กาญจนบุรี 
 16) นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ศธจ.กาญจนบุรี 
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 17) นางลภัสรดา สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

7.1  เรื่อง    ขอหารือข้อสั่งการของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 

ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์  วิณิชยกุล  กรรมการผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  แจ้งว่า  เนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับเรื่องจากผู้ร้องเรียน(ผู้ให้ข้อมูล) เรื่องการทุจริต กรณีโรงเรียน
อ านวยวิทย์ จังหวัดกาญจนบุรี ว่าถูกทางกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาข่มขู่ คุกคาม ว่าจะท าร้ายร่างกาย หรืออาจจะท าอันตรายจนถึง
แก่ชีวิต จึงเรียนที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ว่าทางศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการอย่างไร ที่จะให้ความคุ้มครอง     
ผู้ร้องเรียนได้  เนื่องจากเป็นการร้องเรียนมาทางระบบอินเตอร์เนต ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้
เปิดช่องทางการสื่อสารไว้   จึงขอหารือแนวปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าว 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายเลขานุการ)  ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
กระบวนการว่ามีการข่มขู่อย่างไร จะได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ดูแลและคุ้มครอง และจัดการปัญหาตามที่        
ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง และรายงานผลให้ทราบต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 
 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 














































































































































































































































