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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 

  ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้
ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เก่ียวข้อง 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุม และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
น าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.๑ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                     
(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2561 

1.๒ ขอท าความเข้าใจเรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต พิจารณาทบทวน ให้เป็นไป
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561   โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรม   การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มควรใช้โควตา 
15% ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และสร้างเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.  , สพฐ. และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้ง
ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2561 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ครั้งที่10/25๖1  เมื่อวันที่  11
ตุลาคม  25๖1 ณ ห้องประชุมอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี   

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม    ได้พิจารณาแล้ว และมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2561 
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

- หน้าที่  19  ระเบียบวาระท่ี 6.1  ความเห็นของ กศจ.กาญจนบุรี จากเดิม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากท่ีลงมติไม่เห็นชอบ  แก้ไขเป็น  มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากท่ีลงมติไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนน
เสียง 6 ต่อ 5 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

-  ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง   รายงานการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค                       
                ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มีนโยบายที่จะผลักดัน 
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาคตามนโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และ Flagship Project ที่จะก าหนดขึ้น โดยการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคทั้ง 6 ภาค 
ให้มีความชัดเจน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อีกท้ัง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ จึงมีนโยบายให้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนบูรณา
การด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค 6 ภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดผลแก่ประชาชนทั้งด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการเพ่ิมทักษะ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งมีจุดเน้นเชิงนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา
ระดับภาค ได้แก่ การส่งเสริมหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  และการ
ด าเนินงานพื้นฐานที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ  

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อน
การบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขึ้น โดยประชุม
การขับเคลื่อนฯ ใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้
ชายแดน และสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนฯ และมอบนโยบายเชิงจุดเน้น ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
2561     
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วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือชี้แจงแนวนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
2. เพื่อสร้างการรับรู้ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาค 

Flagship Project สู่แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

3. สร้างการรับรู้ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 
ภาค) และแนวคิดโครงการในเบื้องต้น 2) ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และ 3) ที่มาและการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

4. เพ่ือระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาค (6 
ภาค) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

5. เพ่ือสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และการเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6. เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาค 

ทั้งนี้ ได้ด าเนินการประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) ไปแล้ว ดังนี้ 
                            ภาคใต้ชายแดน  เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2561  ณ จังหวัดปัตตานี   
                            ภาคตะวันออก   เมื่อวันที่  24 – 25 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดระยอง   
                            ภาคกลาง         เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
                            ภาคเหนือ         เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย 
และก าหนดประชุมการขับเคลื่อนฯ  ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสตูลและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 7  พฤศจิกายน 2561 

  

จากการประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) และกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้าร่วมประชุม     
ตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 350 คน สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. สร้างการรับรู้ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค ของรัฐบาล และ      
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พร้อมหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนงานโครงการ ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติ
การภาคที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา พ้ืนที่เป้าหมาย และห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ตามทิศทางการพัฒนาภาคอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและเกิดผลกระทบ
บรรลุเป้าหมายในระดับภาค 

2. สร้างการรับรู้ทิศทาง สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) กับความ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาภาคสู่แผนปฏิบัติราชการ เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาด าเนินงานแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ 

3. สร้างการรับรู้ความเป็นมา และการด าเนินงานพ้ืนที่น าร่องนวัตกรรมการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ที่มี
วัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก่  1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้  2) ลดความเหลื่อมล้ าทาง
ศึกษา 3) กระจายอ านาจและให้อิสระแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัด
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การศึกษาร่วมกัน โดยขณะนี้ ได้ผ่านการอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา                                         

4. การแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือหารือ ระดมความคิดเห็น สร้างการรับรู้  การด าเนินงานขับเคลื่อน                    
การบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคกลาง โดยแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม  ได้แก่   

กลุ่มที่ 1  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) และแนวคิดโครงการ 
กลุ่มที่ 2  การส่งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
กลุ่มที่ 3  การด าเนินงานพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) การด าเนินงานขับเคลื่อน
แผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคกลาง ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดโครงการ (Project Idea) ต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 129 โครงการ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

 

กลุ่มที่ 2 การส่งเสริมเวทีประชาคม เพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน
ทางการศึกษาในภาคกลางมีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จ านวน 74 หลักสูตร แยกเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 56 หลักสูตร ระดั บ
อาชีวศึกษา จ านวน 15 หลักสูตร และระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร ซึ่งใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือ 

1) จัดท าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่แสดงสมรรถนะเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอ่ืนโดยไม่ต้อง
สอบคัดเลือก (Quality) 

2) การจัดท ารายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-VEd) หรอืเตรียมเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (Pre-Ent/Pre-Degree) เพ่ือลดเวลาเรียน 

3) เทียบโอนหน่วยกิต เทียบสมรรถนะบางรายวิชา เพ่ือลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วย
กิต และทวิศึกษา  
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จากแนวทางดังกล่าวได้มีการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงในภาคกลาง ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชาติ อาทิ หลักสูตร Robotic วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี การศึกษาระบบราง ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาระบบรางในระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตรการบิน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และโรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ ารุง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเชื่อมโยงกับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรเทคโนโลยีแม่พิมพ์โรงเรียนสมุทรสาคร วิทยาลัยเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าธนบุรีหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเชื่อมโยง
กับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เชื่อมโยงกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เชื่อมโยงภายในของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (เชื่อมโยงระหว่างสาขา) 

 

กลุ่มที่ 3 การด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจากการรวบรวมองค์ความรู้ วิธีการ สิ่งประดิษฐ์ 
ตลอดจนระบบงานที่มีอยู่และสามารถเป็นนวัตกรรมพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ มีจ านวนรวม 
17 ผลงาน อาทิ สามประสบ โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา , มวยไทย (อาชีพ), เครื่องรดน้ าพืชระบบดิจิทัล , 3ปx3 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี, U-School Mentoring, การจัดการเรียนการสอนแบบพหุภาษา, EdNet-OMS เป็นต้น ซึ่งมี
แผนที่จะขับเคลื่อนจากนโยบายที่ความชัดเจนสู่การบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นความต้องการของ
ท้องถิ่นเป็นฐาน เพ่ือสร้างคนให้มีทักษะอาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศ พร้อมสร้างระบบเครือข่าย Big Data 
กาญจนบุรี และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  โดยมีภาพความส าเร็จอยู่ที่ "คุณภาพ"  ของนักเรียนที่ดีขึ้น ทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการคิด ทักษะการอ่านเขียน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตลอดจนทักษะอาชีพ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ส่วนครูก็จะได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม
และงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อชุมชนและพ้ืนที่ และโรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษา จะมีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น มีระบบตรวจสอบการท างาน น าระบบ ICT มาปรับใช้มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของงานและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในขณะที่ชุมชนเอง ก็จะได้รับรู้ถึงการท างานด้านการศึกษา ท าให้มีความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วม
มากขึ้น ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า "OTOP" สร้างรายได้แก่ชุมชนมากขึ้นด้วย 

 

ทั้งนี้  ไดม้ีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการพ้ืนที่นวัตกรรมสู่ความส าเร็จ ใน 4 ประการ คือ                   
1) Man มีการคืนอัตราก าลัง พร้อมจัดกระบวนการคัดเลือกคนและพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม 
2) Material สนับสนุนให้มีการจัดสรรสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความ

ต้องการที่แท้จริง  
3) Money จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและทันเวลา และ  
4) Management โดยการสร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน 
ในการน าเสนอสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่ม ที่ประชุมให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน (เพ่ิมเติม) เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ให้ไปสู่เป้าหมาย "พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานคร
ทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง"  
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ภายหลังที่ได้รับฟังการสรุปผล พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
ว่า การสรุปผลการระดมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะการด าเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาค
กลาง) เป็นงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติต่าง ๆ ของการพัฒนา
ประเทศ ทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่จ าเป็นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ 4 (ไทยแลนด์ 4.0) ระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการคิดค้นองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ต่อยอดสู่การสร้างเป็นนวัตกรรม ซึ่งล้วนเป็น
ส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการท างานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง ๆ   เพื่อพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ น าสู่เป้าหมายที่มีผู้เรียนให้ได้รบัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันโลก และสร้างสรรค์การเรียนรู้
ส าหรับคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง 

ในส่วนของการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง เพ่ือทบทวนและ
วิเคราะห์บทเรียนในการท างานปี 2561 น ามาต่อยอดปรับปรุงในการวางแผนงานโครงการและกิจกรรมเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับอีก  5 ภาคทั่วประเทศไทย ซึ่ง
ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนท างานร่วมกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในทุกจังหวัดอยู่แล้ว โดยขอให้ช่วยกันขยายผลความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมกับทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มากขึ้น 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) กล่าวชื่นชมการจัดท าแผนของทั้ง 3 
กลุ่มย่อยว่า ด าเนินการได้ดี และมีความพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะเรื่องของแผนมี
ความส าคัญล าดับต้น ๆ ของการท างาน ยิ่งวางแผนได้ดี ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และถือว่าประสบความส าเร็จไปแล้ว
ครึ่งหนึ่ง  ขอเป็นก าลังใจให้กับคนท างานทุกคน ที่เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่อง พร้อมมอบ
หลักคิด "อึด ฮึด สู้" ซึ่งมาจาก "อาร์คิว" (Resilience Quatient) ที่กรมสุขภาพจิตใช้ประสบการณ์การท างานบวก
กับท าการวิจัยในพ้ืนที่ที่มีวิกฤตหรือมีแรงกดดัน ประกอบด้วยพลัง 3 อย่าง ได้แก่ พลังอึด " I'm" คือพลังคุณค่าใน
ตัวเอง, พลังฮึด "I have" พลังก าลังใจจากคนรอบข้าง หรือสิ่งที่ศรัทธา และพลังสู้ " I can" คือพลังขีดความสามารถ
ในการที่จะจัดการกับปัญหา รู้จักปรับเป้าหมายของชีวิตไปตามสภาพแวดล้อม จึงขอให้ทุกคนน า "อึด ฮึด สู้" มาปรับ
ใช้เป็นภูมิคุ้มกัน และท าให้มีก าลังใจที่จะท างานสู่ความส าเร็จของ "Education Strong" ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่อง  รับทราบโครงการจัดตั้งจังหวัดน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกาญจนบุรี  
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจังหวัดน าร่องประกาศพ้ืนที่นวัตกรรม รวม  ๖  จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งบริบทของพ้ืนที่นวัตกรรม คือ เพ่ือ
เป็นการแก้ปัญหาการบริหารงานในข้อจ ากัดของเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบัน อันเนื่องมาจาก 

๑. ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
๒. ขาดทรัพยากร : งบประมาณ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างเต็มที่  
 

โดยบทบาทของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ จะมีดังนี้ 
๑. ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้อิสระโรงเรียนและเขตในการบริหารจัดการ  การเงิน บุคลากร 
๒. พัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและเขต ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ 
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๓. ปรับให้สอดคล้องและจัดการเบ็ดเสร็จ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การทดสอบ ต าราต่าง ๆ 
๔. สร้างการมีส่วนร่วม ระดมทรัพยากรจากภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 
๑. เด็กมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ได้รับการเรียนรู้ที่มีความหมาย ตอบโจทย์ชีวิตในอนาคต 
๒. โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง น านวัตกรรมการศึกษาไปใช้ได้ผล เพ่ิมสัมฤทธิผลและลดความเหลื่อม

ล้ า 
๓. แนวทางการปฏิรูปที่ได้ผล ข้อเสนอเพ่ือปรับเปลี่ยนทั้งประเทศ อิงจากหลักฐานทางการวิจัย 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1 หน้า 48-60) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

4.3  เรื่อง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                ต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ที่ว่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มาก าหนดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 
3 จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม ผู้ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่งท่ี กคศ.อนุมัติก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ช่ือ-สกุล อันดับ 
อัตรา

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

ส านักงานเขต
พื้นที่

การศึกษา 
1 ศึกษานิเทศก ์ 116 สพป.

กาญจนบุรี 
เขต 1 

-ว่าง- คศ.4 60,150 ศึกษานิเทศก ์ 116 สพป. 
กาญจนบุรี 

เขต 3 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 หน้า 61-64) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี   - 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2                   
(1 ตุลาคม 2561) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่ 1 กันยายน 2561 ของสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

1.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1.1.1 กลุ่มท่ี 1 (คศ.3 ลงมา) จ านวน 1,406 ราย 
1.1.2 กลุ่มท่ี 2 (คศ.4) จ านวน        4 ราย 
1.1.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) จ านวน      35 ราย 

1.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1.2.1 กลุ่มท่ี 1 (คศ.3 ลงมา) จ านวน 1,022 ราย 
1.2.2 กลุ่มท่ี 2 (คศ.4) จ านวน        6 ราย 
1.2.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) จ านวน      31 ราย 

1.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1.3.1 กลุ่มท่ี 1 (คศ.3 ลงมา) จ านวน 1,206 ราย 
1.3.2 กลุ่มท่ี 2 (คศ.4) จ านวน        3 ราย 
1.3.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) จ านวน      27 ราย 

1.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1.4.1 กลุ่มท่ี 1 (คศ.3 ลงมา) จ านวน 1,220 ราย 
1.4.2 กลุ่มท่ี 2 (คศ.4) จ านวน        3 ราย 
1.4.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) จ านวน      25 ราย 

1.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
1.5.1 กลุ่มท่ี 1 (คศ.3 ลงมา) จ านวน 1,431 ราย 
1.5.2 กลุ่มท่ี 2 (คศ.4) จ านวน       7 ราย 

 

(รายละเอียดปรากฎดังเอกสารนอกเล่ม ) 
 

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

(มาตรา 23 (3) มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81) 
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น 

เงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่า

ขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 
6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่า

ขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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7. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 771 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2553  แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553    

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 แจ้ง ก.ค.ศ.มีมติให้น า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 มาบังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  

9. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2559 แจ้ง ก.ค.ศ.            
มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง มา
บังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลว 17 มีนาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

12. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลว 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

13. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 3 เมษายน  2560 “ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด 
ดังต่อไปนี้  (1 ) อ านาจหน้าที่ ”หมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ  กฎหมายว่าด้วยรเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 

14. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 “ข้อ 7 ให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง 

15. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/065 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ 

16. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 5021                   
ลงวันที่  22 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่  2                     
(1 ตุลาคม 2561) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4 และ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี   ได้เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2      
(1 ตุลาคม 2561)  ในคราวประชุม กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  ระเบียบ
วาระท่ี 6.1 เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)  ดังนี้ 
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1.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 
..211...ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ....-.....ราย  
รวมมีโควตา ทั้งสิ้น จ านวน ...211......ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 3 - 3 
ผู้บริหารสถานศึกษา 22 - 22 
ครูผู้สอน 186 - 186 

รวม 211 - 211 
 
ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 
กลุ่มข้าราชการ จ านวน 

(คน) 
โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 14 2.10 17 775,030 46,501.80 13,390 33,111.80 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

133 19.95 126 6,224,430 373,465.80 109,970 263,495.80 

ครูผู้สอน 1,261 189.15 1,263 42,749,760 2,564,985.60 864,950 1,670,035.60 
รวม 1,408 211.20 1,406 49,749,220 2,984,953.20 988,310 1,966.643.20 
 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้ งสิ้น                         
จ านวน...1,966,643.20....บาท 

 

    กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน
.....-.......ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน…-……..ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน ....1...ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 

ข้าราชการ 4 0.60 4 240,620 14,437.20 3,850 10,587.20 
 

1.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 
150ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้น 
จ านวน 151 ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 4 - 4 
ผู้บริหารสถานศึกษา 15 - 15 
ครูผู้สอน 131 1 132 

รวม 150 1 151 



12 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 14 2.10 19 998,070 59,884.20 18,110 41,774.20 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

92 13.80 90 4,642,780 278,566.80 82,370 196,196.80 

ครูผู้สอน 899 134.85 913 32,631,730 1,957,903.80 644,560 1,313,343.80 
รวม 1,005 150.75 1,022 38,272,580 2,296,354.80 745,040 1,551,314.80 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้งสิ้น จ านวน
1,551,314.80บาท 

    กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน 
1 ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน 1ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 6 0.90 6 381,210 22,872.60 7,010 15,862.60 

 

1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 
...180...ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ..1..ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้น 
จ านวน ..181...ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 2 - 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา 14 1 15 
ครูผู้สอน 164 - 164 

รวม 180 1 181 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 8 1.20 14 561,120 33,667.20 8,200 25,467.20 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

77 11.55 77 3,591,650 215,499.00 74,390 141,109.00 

ครูผู้สอน 1,121 168.15 1,111 28,850,760 1,731,045.60 644,910 1,086,135.60 
รวม 1,206 180.90 1,202 33,003,530 1,980,211.80 727,500 1,252,711.80 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้งสิ้ น จ านวน......
1,252,711.80.....บาท 
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    กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน
.....-.....ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน……-…..ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตรา

เงินเดือนรวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้ 

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เลื่อน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 3 0.45 3 190,840 11,450.40 2,990 8,460.40 

 
1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 
153 ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้น 
จ านวน 154 ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 3 - 3 
ผู้บริหารสถานศึกษา 15 1 16 
ครูผู้สอน 135 - 135 

รวม 153 1 154 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 9 1.35 15 586,970 35,218.20 13,440 21,778.20 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

90 13.50 90 
4,229,520 

253,771.20 
81,400 

172,371.20 

ครูผู้สอน 925 138.75 915 27,039,290 1,622,357.40 561,890 1,060,467.40 
รวม 1,024 153.60 1,020 31,855,780 1,911,346.80 656,730 1,254,616.80 
 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้ งสิ้น                         
จ านวน  1,254,616.80 บาท 

    กลุ่มที่  2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี     
จ านวน - ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน - ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตรา

เงินเดือนรวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้ 

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เลื่อน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 3 0.45 3 172,250 10,335.00 2,720 7,615.00 
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1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 
216ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน - - - 
ผู้บริหารสถานศึกษา 6 - 6 
ครูผู้สอน 210 - 210 

รวม 216 - 216 
 
ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 
กลุ่มข้าราชการ จ านวน 

(คน) 
โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน - - - - - - - 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

25 3.75 25 1,237,270 74,236.2 23,980 50,256.2 

ครูผู้สอน 1,421 213.15 1,407 42,265,850 2,535,951 878,420 1,657,531 
รวม 1,446 216.90 1,432 43,503,120 2,610,187.2 902,400 1,707,787.2 
 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้ งสิ้น                         
จ านวน 1,707,787.2 บาท 

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน 
0.9 ราย แต่เมื่อรวมโควตาของทั้งสองจังหวัด(รวมจังหวัดราชบุรี) เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน 1 ราย และมีวงเงิน
ส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตรา

เงินเดือนรวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้ 

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เลื่อน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 6 0.90 6 365,710 21,942.6 6,910 15,032.6 

 
 

2.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งที่ 10/2561  
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)   ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้ง 5 เขต  เนื่องจาก ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8.5.2 โดยทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาน าโควตาตัวเต็มของกลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา (ครู) 
มาให้ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่  และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้ง 5 เขต  ด าเนินการทบทวนแก้ไขโควตา 15% ของแต่ละกลุ่มโดยชัดเจน และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  มีหนังสือให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขต  ด าเนินการตามมติแล้ว ตามหนังสือส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0258/ว 2151  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท่ี 3 หน้า 65-79 ) 
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3.   ในคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2561   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   ซึ่งเป็นคณะท างานในการประชุมคณะท างานร่วมกันตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ารายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาทุก
ประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ.พิจารณาให้ความเห็น ต่อ กศจ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับ  ได้เข้าร่วม
ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/256๑ เมื่อวันพุธที่  ๒๔  ตุลาคม  2561 เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ (สพป.กาญจนบุรี 
เขต ๑)  ได้ยืนยันการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  2 (1 ตุลาคม 2561)  และ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม และขอใช้ข้อมูลเดิมในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  
ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต  ได้มีหนังสือยืนยันตามผลการพิจารณาเดิม และขอให้ใช้ข้อมูลเดิม โดย
มีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 หน้า 80-91 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีหนังสือ ที่ ศธ 0258/ว 2165   ลงวันที่  25 ตุลาคม 

2561  แจ้งให้ สพป.กจ.1 -สพป.กจ.4 และ สพม.8 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการแก้ไขโควตาและการใช้
สัดส่วนให้เป็นไปตามประกาศ สพฐ.เรื่องแนวปฎิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พศ. 2551 ข้อ 8.5.2  แก่ข้าราชการให้เป็นไปตามโควตาตัวเต็มรวมกับ         
การปัดเศษ (ถ้ามี) ของแต่ละกลุ่ม  ที่ก าหนดให้การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มให้แบ่ง  
ดังนี้ 

 
กลุ่ม
ที ่

สพท./กลุ่ม 
โควตา 
15% 

โควตา 
จัดสรร 

หมายเหตุ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   189.15 186 ขาด 3 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   19.95 22 เกิน 2 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 2.10 3 เกิน 1 คน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   134.85 132 ขาด 3 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   13.80 15 เกิน 1 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 2.10 4 เกิน 2 คน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   168.15 164 ขาด 4 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   11.55 15 เกิน 3 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 1.20 2 เกิน 1 คน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   138.75 135 ขาด 4 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   13.50 16 เกิน 2 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 1.35 3 เกิน 2 คน 

สพม.8    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   213.15 209 ขาด 3 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   3.75 6 เกิน 2 คน 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2561) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี 
และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ ประการใด ดังนี้ 

 

1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1.1.1 ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2    

(1 ตุลาคม 2561) ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,406 ราย ดังนี้ 

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น  จ านวน 11 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน 1,373 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น  จ านวน 17 ราย   
4) เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณา

ให้เลื่อนเงินเดือน  จ านวน.. 3...ราย ดังนี ้
4.1) บรรจุเข้าราชการในวันที่ ...-..... เดือน.....-......... 2561 จ านวน ....-......ราย 
4.2) เงินเดือนเต็มข้ัน ในอันดับ คศ.4 (3) และเกษียณอายุราชการไม่สามารถ

เลื่อนเงินเดือนได้ จ านวน.....3.....ราย  
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 211 ราย 
6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
 

กลุ่มที่ 2  ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน....4...ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน       
1 ขั้น ดังนี้ 

1) นางเตือนใจ  รักษาพงศ์   ผอ.รร.วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง    
2) นายอ านาจ  สุนทรธรรม  ผอ.รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
3) นายสุรพล  พละศักดิ์      ผอ.รร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)  
4) นางระยอง  บุญยวง       ครู รร.ตลาดส ารอง   

1.1.2 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน  35  ราย ดังนี้  

1.1.2.1 ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จ านวน 18 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 
3.50เป็นเงินจ านวน  26,350  บาท 
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1.1.2.2 ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีมาก  จ านวน 17 ราย     
1) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3.22  จ านวน 15 รายเป็นเงินจ านวน 

15,200 บาท 
2) ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.10 จ านวน 1 ราย เป็นเงินจ านวน  980  

บาท 
3) ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.98  จ านวน 1 ราย เป็นเงินจ านวน  

1,090 บาท 
มีเงินคงเหลือ  จ านวน  7.09  บาท 

   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (เอกสารหมายเลข 4) 

 
1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

1.2.๑ ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  2           
(1 ตุลาคม 2561) ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,022 ราย ดังนี้ 
1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น  จ านวน 14 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน 993 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น  จ านวน 13 ราย   
4) เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณา

ให้เลื่อนเงินเดือน จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
4.1) บรรจุเข้าราชการในวันที่ ...-.... เดือน......-........ 2561 จ านวน .....-.....ราย 
4.2) เงินเดือนเต็มข้ัน ในอันดับ คศ.4 (3) และเกษียณอายุราชการไม่สามารถ

เลื่อนเงินเดือนได้ จ านวน 2 ราย  
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้ งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 151 ราย 
6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
กลุ่มที่ 2  ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน 6 ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน

รายละเอียด ดังนี้  
1)  นายวิชา  จลุทรักษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ

เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดเบญพาด รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 เสนอเลื่อน 1.5 ขั้น เป็นขั้น 61,110 รวมทั้ง
ปี  ได้ 2 ขั้น 

2) นายโชคชัย  ฟักโต ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 58,000 เสนอเลื่อน 0.5 ขั้น เป็นขั้น 69,040 
รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น (เมื่อเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้นแล้วเต็มขั้น คศ.4 และไม่ได้รั บค่าตอบแทนพิเศษเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8.4.2 (3)) 

3) นายอภิชาต  แก่นน้อย  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่ามะกา รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 ขั้น 74,320 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็นขั้น 76,800 รวมทั้งปี
ได้  1.5 ขั้น 
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4) นายนคร  มากมีทรัพย์ วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 66,960 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็นขั้น 69,040 
รวมทั้งปีได้  1.5 ขั้น 

5) นายสมศักดิ์    ฉันทปราโมทย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ-เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 56,450 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็น
ขั้น 58,260 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

6) นายบรรจง ปิ่นปฐม  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็นขั้น 
60,150 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

 

1.2.๒ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 31 ราย ดังนี้  

1.2.2.๑  ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จ านวน 31 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
1) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.10  จ านวน   3  คน  เป็นเงินจ านวน  

3,040 บาท 
2) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.15  จ านวน   2  คน  เป็นเงินจ านวน  

2,300 บาท 
3) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.20  จ านวน   25 คน  เป็นเงินจ านวน  

27,900 บาท 
4) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.30  จ านวน   1. คน เป็นเงินจ านวน  

1,210  บาท    
มีเงินคงเหลือ  จ านวน  7.96  บาท 

   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (เอกสารหมายเลข 5) 

 

1.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1.3.๑ ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  2          

(1 ตุลาคม 2561) ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,201ราย ดังนี้ 

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน  13  ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน 1,177 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น   จ านวน 8 ราย   
4)  เสนอไมเ่ลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้

เลื่อนเงินเดือน  จ านวน....3.....ราย ดังนี้ 
4.1) บรรจุเข้าราชการในวันที่  1  เดือนสิงหาคม  2561 จ านวน  1  ราย 
4.2) ปฏิบัติงานไม่ครบ  4  เดือน  จ านวน  1  ราย  
4.3) ลาเกิน  จ านวน  1  ราย 

5) สรุปจ านวนผู้ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร   
จ านวน 181 ราย 

6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
แล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
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กลุ่มที่ 2  ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน..3...ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น 
ดังนี้ 

1)  นายสมัย  สุขศรี  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 
2)  นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ  ต าแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
3)  นายอารินทร  โพธิ์สวรรค์  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่    

ดงสัก 
1.3.๒ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 27 ราย ดังนี้  
1.3.2.๑ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จ านวน 16 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 

1) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3.27  จ านวน  16 คน  เป็นเงินจ านวน  
18,520  บาท 

1.3.2.๒ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีมาก จ านวน11ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
1) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.85 จ านวน 8 คน  เป็นเงินจ านวน 

7,470 บาท 
2) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ  2.72 จ านวน 3 คน เป็นเงิน จ านวน

2,520 บาท 
 

มีเงินคงเหลือ  จ านวน  1.15  บาท 
   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (เอกสารหมายเลข 6) 

 

1.4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1.4.๑ ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  2           

(1 ตุลาคม 2561) ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,020  ราย ดังนี ้

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน  12 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน  993 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น   จ านวน  12 ราย   
4)  เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้

เลื่อนเงินเดือน  จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
4.1) ลาศึกษาต่อ 2 ปี (โดยใช้เวลาราชการ) จ านวน 1 ราย 
4.2) เงินเดือนเต็มข้ัน ในอันดับ คศ.4 (3) และเกษียณอายุราชการไม่สามารถ

เลื่อนเงินเดือนได้ จ านวน 2 ราย 
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร จ านวน 

154 ราย 
6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

แล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ทีม่ีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
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กลุ่มที่ 2  ระดับ 9 - 11 หรอือันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน 3 ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน    
1 ขั้น ดังนี้ 

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

1.4.๒ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 25 ราย ดังนี้  

1.4.2.๑ ผู้มีผลการประเมนิระดับ ดีเด่น จ านวน  15 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
1) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.30  จ านวน   5  คน  เป็นเงินจ านวน  

7,330 บาท 
2) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.20  จ านวน   2  คน  เป็นเงินจ านวน  

1,990 บาท 
3) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.10  จ านวน   4  คน  เป็นเงินจ านวน  

3,600 บาท 
4) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.00  จ านวน   4  คน  เป็นเงินจ านวน  

2,960 บาท 
1.4.2.๒ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดี มาก จ านวน 10 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 

1) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   2.95  จ านวน   1  คน  เป็นเงินจ านวน  
540 บาท 

2) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   2.90  จ านวน   2  คน  เป็นเงินจ านวน  
1,790 บาท 

3) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   2.70  จ านวน   7  คน  เป็นเงินจ านวน  
5,460 บาท 

มีเงินคงเหลือ  จ านวน  3.62  บาท 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (เอกสารหมายเลข 7) 
 
 

1.5.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8(จังหวัดกาญจนบุรี) 
1.5.๑ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 

2561) ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,431 ราย ดังนี้ 

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น  จ านวน 14 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น  จ านวน 1,401 ราย 
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น  จ านวน 15 ราย   
4) เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้

เลื่อนเงินเดือน  จ านวน 1 ราย 
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 215 ราย  
6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนงิน

เดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
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กลุ่มที่ 2  ระดับ 9 - 11 หรอือันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน 7 ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน  
1 ขั้น ดังนี้ 

1) นายณรินทร์  ช านาญดู   ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  อันดับ คศ.4 ขั้น 65,910 บาท เป็นขั้น 68,000 บาท รวมทั้งปีได้ 2 ขั้น 

2) นายหงษ์ดี   ศรีเสน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนวิสุทธรังษีอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 บาท เป็นขั้น 60,150 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

3) นายประยูร   สุธาบูรณ์    ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง   อันดับ คศ.5(4) ขั้น 70,930 บาท เป็นขั้น 73,190 บาท รวมท้ังปีได้ 1.5 ขั้น 

4) นายสมพงษ์    เตชรัตนวรกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทพมงคลรังษี    อันดับ คศ.4 ขั้น 56,450 บาท เป็นขั้น 58,260 บาท รวมทั้งปีได้ 
1.5 ขั้น 

5) นางภาวิณี   เพชรสุวรรณ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้ากาญจนบุรี   อันดับ คศ.4 ขั้น 52,060 บาท เป็นขั้น 53,820 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

6) ว่าที่ร้อยโทธีรพล    จิณแพทย์    ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน       
วิสุทธรังษี อันดับ คศ.4 ขั้น 62,100 บาท เป็นขั้น 63,810 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

7) นางอภิษฐา   สวนเข้ม ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคมอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 บาท เป็นขั้น 60,150 บาท รวมทั้งปีได้ 2 ขั้น (โควตาจากกลุ่ม 1 ค าสั่งออก
ภายหลังนับตัว 1 ก.ย. 61 และการเลื่อนรอบเม.ย. 61 ใช้โควตากลุ่ม 1) 

 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เอกสารหมายเลข 8) 

 

2.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2561) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1- 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) กรณีนอกเหนือจากที่ได้
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ 
ประการใด  ดังต่อไปนี้ 

2.1 หากผู้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดีอาญาทางศาลที่รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ เมื่อปรากฏว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติสามารถเลื่อนเงินเดือนได้ หรือผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย ได้รับการนิรโทษกรรม 

2.2 กรณีท่ีได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโควตาหรือวงเงินหรือกรณีอ่ืนๆ ในการเลื่อนเงินเดือน ใน
ทุกกรณีอันเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางการราชการ 

2.3 ข้าราชการครูในสังกัดที่ไปช่วยราชการในสังกัดอ่ืนหรือต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
หากผู้บังคับบัญชาเสนอให้เลือนขั้นเงินเดือน 

2.4 กรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติม
ส าหรับข้าราชการต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ิมเติมให้ภายหลัง ขอให้การพิจารณา
จัดสรรวงเงินดังกล่าวเป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. การด าเนินการในข้อ 2.1 - 2.4 เพ่ือประโยชน์ทางราชการและให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ทางราชการก าหนด จึงขออนุมัติให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้มีอ านาจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
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ความเห็น กศจ.กาญจนบุรี 
ที่ประชุม  กศจ.กาญจนบุรี  ได้อภิปรายเสนอความคิด และแนวทางต่างๆ ในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) อย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ- ได้ด าเนินการเข้าสู่การการพิจารณาความดี ความชอบ 

การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2  กล่าวถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 10 เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มีมติไม่เห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้
ทบทวนเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ข้อ 8.5.2 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือแจ้งมติ พร้อมกับรายละเอียดการใช้โควตาของแต่ละกลุ่มในข้อ 
8.5.2  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกเขต ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีหนังสือยืนยันและ
ขอใช้ข้อมูลเดิมตามที่ได้เสนอไว้แล้ว โดยให้เหตุผลว่าได้ด าเนินการพิจารณาด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ครบถ้วน 
เป็นธรรม ตามขั้นตอน วิธีการที่ราชการก าหนดแล้ว ตลอดจนมติ กศจ. กาญจนบุรี ได้ให้ใช้โควตาตามที่ เสนอครั้งนี้
ไปแล้ว  ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) แล้ว  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอให้ที่ ประชุม
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานกรรมการ กศจ.-  
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินการตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้น 15% ในแต่ละ
กลุ่ม คือ  (1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา  (2) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  (3) กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการปัดเศษของโควตาของแต่ละกลุ่ม  เพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  และเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
เงินเดือนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 

 

นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  ผู้แทนภาคเอกชน  - กล่าวว่า  การเลื่อนเงินเดือนตามโควตา 15%  
ให้เป็นไปตามหลักการตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกันการร้องทุกข์ในภายหลัง หากการแบ่งสัดส่วนการใช้โควตา 
โดยการปัดเศษตัวเลข ตามข้อ 8.5.2  เป็นการปัดขึ้นโดยไม่สมควร  

นายอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  - กล่าวว่า  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น      
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ข้อ 18  ให้เลขาธิการ กพฐ. มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศ  จึงเสนอแนวทางให้ท าหนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้พิจารณา       
และวินิจฉัยการแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้น 15% ในภาพรวม หรือ การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตา
และวงเงินเลื่อนขั้น 15% ของแต่ละกลุ่ม  และได้ประสานเป็นการภายในกับผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วว่า  จะด าเนินการตอบให้โดยเร็ว และขอให้รีบท าหนังสือหารือ ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด่วน 

นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์  ผู้แทนจาก กคศ. -  กล่าวว่า จากการสอบสอบถามแนวปฏิบัติของ กศจ.
อ่ืน  ทราบว่า มีแนวทางการด าเนินการ 2 แบบที่แตกต่างกัน คือ 1. การพิจารณาโควตาในภาพรวม และ         
การพิจารณาโควตา 15% ของแต่ละกลุ่ม  จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า  การแบ่งสัดส่วนของข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม ตามข้อ 8.5.2  เป็นการ
แบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนของแต่ละกลุ่ม  จึงเสนอต่อที่ประชุม  ให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ที่ไม่มีปัญหา ส าหรับรายที่เป็น
ปัญหาให้สอบถามไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือได้รับค าตอบที่ชัดเจน 

 



23 
 

นายอาดุลย์  พรมแสง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี       
เขต 2 ,  นายนิพัฒน์ มณี   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ,            
นายวิทยาเกียรติ  เงินดี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และนาย
ศุภชัย  มากสมบูรณ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ในฐานะ
ผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แสดงความคิดเห็นว่า - การพิจารณาความดีความชอบ ได้ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่    
ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน และหรือปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา  (2) กลุ่มผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  (3) กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยที่ได้น าโควตาและวงเงินของ ทั้ง 
3 กลุ่มในภาพรวมทุกกลุ่ม  และได้ยืนยันว่า  ได้ด าเนินการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเที่ยงธรรม และได้พิจารณาจากผลการจากผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทุกกลุ่มให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว  และ กศจ.กาญจนบุรี เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561  
เมื่อ วันที่  9 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรโควตา เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) เรียบร้อยแล้ว  จึงไม่สามารถระบุได้ว่า  คนไหนเป็นคนที่ใช้โควตาของ
กลุ่มครูได้  เพราะถือว่า เป็นการบริหารจัดการในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

นายจตุรงค์  สุขแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า-   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  กลุ่มที่ 1  เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาฯ 
โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม ความเท่ียงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
การเสนอเลื่อนเงินเดือนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกเขต  ได้ผ่านการพิจารณาดังกล่าวจากคณะกรรมการ
แล้ว จึงขอแนวทางดังนี้ -  ให้หารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้มีการเลื่อนเงินเดือนของ
กลุ่มผู้บริหาร และข้าราชการของส านักงาน  0.5  ไปพลางก่อน  จนเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตอบข้อหารือมา จึงมาด าเนินการพิจารณาต่อไป    

 

ประธานกรรมการ กศจ.กาญจนบุรี  (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)   ได้ขอให้ ที่ประชุมทุกคน
แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันในมติ 
กศจ. เดิมที่ให้แบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนเงินเดือนในแต่ละกลุ่มชัดเจน    จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต แจ้งรายชื่อบุคคลที่ใช้โควตาของกลุ่ มข้าราชการครูในสถานศึกษา  ให้กลุ่มผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอชื่อข้าราชการครูตัวส ารอง
ชดเชยโควตาที่เสียไปด้วย  โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตได้ชี้แจงว่า  ไม่สามารถระบุ        
ตัวบุคคลได ้เพราะได้พิจารณาโควตาในภาพรวมไปแล้ว 

นายภูวเดช  อินทรพรหม   ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ,นายศิวโรฒ  
จิตนิยม  ผู้แทนภาคประชาชน  และว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  -  เสนอแนะให้ลงมติให้เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2  อย่างมีเงื่อนไข  โดยให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ 

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 4  - กล่าวว่า  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ข้อ 8.3  ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า  การจัดสรรโควตาและวงเงิน เพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการ ให้จัดสรรให้ในภาพรวม   และเห็นว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในกาญจนบุรี 
ด าเนินการถูกต้องแล้ว  และการแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาไม่ไดเ้หลื่อมล้ ากันมาก   และเสนอให้หารือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ 
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นายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  - ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาว่า  การประชุม    
กศจ.กาญจนบุรี ในครั้งนี้  จะต้องได้ขอยุติที่เป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่     
ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นโควตา กรณีพิเศษ   หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไม่
ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แล้วเสร็จ  กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา  กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ 
กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ไม่เก่ียวข้อง จะเสียสิทธิต่างๆ หลายด้าน เช่น  การน า
ผลการเลื่อนเงินเดือนไปใช้ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น จะ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพาย  การน าผลการเลื่อนเงินเดือนมาค านวณบ าเหน็จบ านาญในกรณี
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  และการใช้กู้เงินสหกรณ์ เป็นต้น  ดังนั้น  จึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ทาง ดังนี้ 

แนวทางแรก   ขอให้มีการลงมติใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ได้
ด าเนินการครบถ้วน ถูกต้อง วิธีการที่ราชการก าหนด และมีหนังสือยืนยันตามเดิม ตลอดจน กศจ.กาญจนบุรี เคยมี
ข้อตกลงในการใช้โควตาในครั้งที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว  

แนวทางที่สอง  เสนอแนวทางตามที่ นายอุดม  เหลืองสด  ได้เสนอให้มีการหารือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และแนวทางของนายจตุรงค์  สุขแก้ว  ผอ.สพม.เขต 8  ที่ให้เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการส่วนใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้อง  ยกเว้นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโควตากรณีพิเศษ 2 ขั้น ทั้งปี กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการส านักงาน  ให้ เลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้นไปก่อน  ให้หารือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จนได้ข้อยุติ จึงน ามาพิจารณาเพิ่มเติม   

จึงได้เสนอแนวทางให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการทุกกลุ่มให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของทุกเขต  เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เสนอ  ยกเว้นกลุ่ม
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. ที่ได้รับการจัดสรรโควตาเพ่ิม ให้พิจารณาเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ รวม 2 ขั้นทั้งปี ให้เลื่อน ดังนี้  1) ผู้ที่รับการเลื่อน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 1 ขั้น  ให้
เลื่อน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 0.5 ขั้น  ไปพลางก่อน  2) ผู้ที่รับการเลื่อน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)     
0.5 ขั้น  ให้เลื่อน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 1 ขั้น ไปพลางก่อน   และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
จะด าเนินการหารือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเรื่องโควตาและการใช้ สัดส่วนให้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8.5.2  เมื่อได้ข้อยุติจะด าเนินการ
พิจารณาต่อไป 

 

เมื่อที่ประชุมได้มีการอภิปราย และเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง   ประธานกรรมการ กศจ.
กาญจนบุรี (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)   จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง เพ่ือลงมติเห็นชอบ และไม่เห็นชอบ        
ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง       
ณ  วันที่ 1 กันยายน 2561  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีตามที่เสนอ 
ยกเว้น  กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการส านักงานงาน ที่ได้รับจัดสรรโควตาเพ่ิมเติม กรณีพิเศษ 
(2 ขั้น ทั้งปี) ให้เลื่อนตามสิทธิพ้ืนฐาน โดยให้เลื่อนทั้งปี 1.5 ขั้น ไปก่อน  โดยมีเงื่อนไขให้ท าหนังสือหารือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551  ข้อ 8.5  การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่ม   ได้แก่ (1) กลุ่มข้าราชการใน
สถานศึกษา  (2) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  (3) กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตา 15% ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถน าโควตาของกลุ่มที่ 1  มาพิจารณา
ให้กับกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ได้หรือไม่อย่างไร   

และเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอบข้อหารือแล้ว  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต ด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 
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มติ กศจ.   

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ  วันที่ 1 กันยายน 2561  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)  ดังนี้ 

1. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 
ลงมา  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เสนอ  ยกเว้นกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานใน สพท. ที่ได้รับการจัดสรรโควตาเพ่ิม ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ รวม 2 ขั้นทั้งปี ให้เลื่อน 
ดังนี้ 

1.1 ผู้ที่รับการเลื่อน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 1 ขั้น  ให้เลื่อน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
0.5 ขั้น  ไปพลางก่อน 

1.2 ผู้ที่รับการเลื่อน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 0.5 ขั้น  ให้เลื่อน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
1 ขั้น ไปพลางก่อน 

(ทั้งนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
มีหนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเรื่องโควตาและการใช้สัดส่วนให้เป็นไปตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8.5.2  เมื่อได้ข้อยุติจะด าเนินการพิจารณาต่อไป) 

 

2. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 – 11  หรือ
อันดับ 4 ขึ้นไป ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เสนอ      

3. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต เสนอ      

4. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 – 11  หรือ
อันดับ 4 ขึ้นไป ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เสนอ    

5. มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
นามผู้ออกประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ในประเด็นที่ระบุในข้อ 8.5.2 ว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  สามารถใช้โควตาของ กลุ่มที่ 1  กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 
(ครู) ไปให้กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  และกลุ่มที่ 3  กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้หรือไม่อย่างไร   เมื่อผลการหารือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประการใด  ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

5.๑ หากผลการหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรุปว่า การแบ่งสัดส่วน
การใช้โควตา 15% เป็นภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถใช้ข้ามกลุ่มได้  ให้เห็นชอบตามที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 

5.๒ หากผลการหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรุปว่า การแบ่งสัดส่วน
การใช้โควตา 15%  ของแต่ละกลุ่ม  ตามข้อ 8.5.2 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
เป็นการแบ่งสัดส่วนการใช้โควตา ร้อยละ 15  ให้เป็นของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
เขต ทบทวนและแก้ไข โดยให้ระบุชื่อบุคคลของกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ใช้โควตาเกิน และเสนอชื่อข้าราชการ        
กลุ่มท่ี 1 สายผู้สอนเพ่ิมเติม   เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
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6.2  เรื่อง     ขออนุมัติเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบท่ี 2 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่มีต าแหน่งว่าง เพ่ือใช้บรรจุ
และแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่  2  จากโรงเรียนชุมชน              
บ้านท่ากระดาน  เป็นโรงเรียนวัดบ้านเก่า  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง/
กรมบญัชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
 เดิม 

      
44 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 

สพป.กจ.1 
ศรีสวสัดิ ์ คร ู 5163 

0005413 
คศ.3 57,500 การศึกษาปฐมวยั 

 ขอเปลี่ยนเป็น       
44 วัดบ้านเก่า 

สพป.กจ.1 
เมืองฯ คร ู 1390 

0004559 
คศ.2 57,500 การศึกษาปฐมวัย 

 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่ ศธ 04017/3079  ลงวันที่  
12  ตุลาคม  2561   

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561  ในระเบียบวาระการประชุมที่ 6.3  มีมติอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 
3 ,เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน  พ.ศ.2561 โดยมีต าแหน่งว่างส าหรับแต่งตั้ง
และบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  รอบที่ 2  จ านวน 198 
อัตรา 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  แจ้งว่า  มีความคลาดเคลื่อนในชื่อ
โรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ ในล าดับที่ 44  จากโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  เป็นโรงเรียนวัดบ้านเก่า  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีความต้องการวิชาเอกปฐมวัย รายละเอียดตามหนังสือ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ศธ 04017/3079  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2561   (รายละเอียด          
ดังเอกสารแนบที่ 5 หน้า 92)     
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  ด าเนินการเปลี่ยนโรงเรียนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอบที่ 2  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จากโรงเรียนชุมชนบ้าน          
ท่ากระดาน  เป็นโรงเรียนวัดบ้านเก่า  ได้ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามที่
เสนอ 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติเปลี่ยนรายชื่อโรงเรียนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2  จากโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  เป็นโรงเรียน
วัดบ้านเก่า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ 
 

6.3  เรื่อง     การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปด ารงต าแหน่ง
สังกัดอ่ืน              

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ราย     
นางสุมาลี กาญจนวงศ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   
เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งครู ที่สังกัดส านักงาน กศน. 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 58) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง  มาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งว่า อ.ก.ค.ศ.ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีมติรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสุมาลี กาญจนวงศ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนวัด
ท่ามะขาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 37 ,200 
บาท (ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) ไปด ารงต าแหน่งครู ที่สังกัดส านักงาน กศน. (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6 
หน้า 93-96) 

2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอทราบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จะขัดข้องให้ข้าราชการดังกล่าวโอนไปด ารงต าแหน่งครู ที่สังกัดส านักงาน กศน. หรือไม่ประการใด 

3. บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและยินยอม
ให้โอนได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี  เขต 1 ซึ่ งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ นางสุมาลี  กาญจนวงศ์   ไม่ขัดข้องและยินยอมให้ โอนได้                     
โดยข้าราชการดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันและไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย   จึงเห็นสมควร ให้โอนไปด ารงต าแหน่งที่
สังกัดส านักงาน กศน.ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561  
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตใิห้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาราย นางสุมาลี กาญจนวงศ์ ต าแหน่งครู โรงเรียน

วัดท่ามะขาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งครู ที่สังกัดส านักงาน 
กศน. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 

2. อนุมติให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 ออกค าสั่งให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน กศน.) แจ้งมติเห็นชอบให้รับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.   
เนื่องจากกรณีการรับโอนข้าราชการรายดังกล่าว เป็นกรณีที่ต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 57 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.4  เรื่อง     ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู         
(กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ นางธมน ขาวนิลรัตน์ ต าแหน่งครู โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปยังสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี 

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2 . ห นั งสื อส านั ก งาน  ก .ค .ศ . ที่  ศ ธ0 2 0 6 .4 /ว  2 4  ล งวั น ที่   2 8   ธั น วาคม   2 5 5 9                      

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส 
เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพลภาพ 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอส่งค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ)ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ า 
ประถมศึกษาสิงห์บุรี จ านวน 1 ราย คือนางธมน  ขาวนิลรัตน์  วุฒิ/วิชาเอก วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) ต าแหน่งครู โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ รับเงินเดือน 19,100 บาท ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจาก
เจ็บป่วยร้ายแรง (โรคหัวใจ) ต้องรักษากับแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลเลาขวัญ 
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จังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่าไม่มีแพทย์เฉพาะทางเก่ียวกับโรคนี้  
2.ข้าราชการรายดังกล่าว ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์ของตนเอง เพ่ือประกอบการพิจารณา

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 97-98) 
3.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ท่ี 200/2561 สั่ง ณ วันท่ี 24 กันยายน 2561 ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏ
ว่าการขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าว มีอาการ เจ็บป่วย

ร้ายแรง (โรคหัวใจ)ต้องได้รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องจริง โดยมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล   
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่าไม่มีแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคนี้  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิ การจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กรณีพิเศษ ราย คือ นางธมน ขาวนิลรัตน์ ต าแหน่งครู โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพ่ือพิจารณา
การย้ายต่อไป 
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.5 เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู (ขอย้ายกรณีพิเศษ) ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  1  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน  1  ราย  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 

2559เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษเพ่ือด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 รายและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 1 ราย ซึ่งผู้ขอย้ายทั้ง 2 ราย ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายท่ี 1   นางสาวดารารัตน์ บุญส าเร็จ ต าแหน่งครู  คศ.1 วุฒิ/(ค.บ) วิชาเอก/(คณิตศาสตร์) โรงเรียน
บ้านทุ่งเสือโทน อ าเภอทองผาภูมิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์
ขอย้ายกรณีพิเศษ (กรณีดูแลบิดา-มารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง) เนื่องจากบิดามีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกด้านขวา ส่งผล
ให้เป็นอัมพาตครึ่งซีก (ด้านซ้าย) ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ข้าราชการดังกล่าวจึงขอย้ายมาด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่  
1) ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
2) ทะเบียนบ้านของบิดาที่ระบุว่าอาศัยอยู่ที่ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วโรงเรียน
วัดป่าถ้ าภูเตย มีต าแหน่งว่างที่สามารถน ามาพิจารณารับย้ายได้ จ านวน 1 ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ 4935 เลขที่
กรมบัญชีกลาง 0007894 อันดับ คศ.3 ขั้น 63,810 บาทมีความต้องการครูวิชาเอกคณิตศาสตร์มีอัตราก าลังไม่เกิน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

รายท่ี 2  นายวิริยะ  กิติกุล  วุฒิ/วิชาเอก วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ต าแหน่งครู โรงเรียนห้วยกระเจา
พิทยาคม  ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีมีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ เพ่ือดูแล
บิดา เจ็บป่วย เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และมารดาป่วยมีภาวะความจ าเสื่อม ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และมีอาการ
เกร็งแขน – ขา  ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ดังนี้ 

1)   โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
2)   โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
3)   โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ได้แก่  
1) ใบความเห็นชองแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระบุว่า  นายนิยม กิติกุล (บิดา) ป่วยเป็นโรค

เส้นเลือดในสมองตีบ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เข้ารับการรักษาที่โรงเรียนพหกพลพยุหเสนาต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
พ.ศ.2557 เห็นว่า สมควรต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

2) ใบความเห็นชองแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระบุว่า  นางวนิดา  กิติกุล (มารดา) มีภ าวะ
ความจ าเสื่อม ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และมีอาการเกร็งแขน – ขา เข้ารับการรักษาท่ีโรงเรียนพหกพลพยุหเสนาจริง 

 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีต าแหน่งว่างที่
สามารถน ามาพิจารณารับย้ายได้ คือ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ 
33021เลขที่กรมบัญชีกลาง 0337134 อันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาทมีความต้องการครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตรวจสอบ

ข้อมูลต าแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนที่มีผู้ของย้ายเบื้องต้นแล้ว ซึ่งมีต าแหน่งว่างที่สามารถน ามา
พิจารณารับย้ายได้ จึงเห็นสมควรพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวดารารัตน์ บุญส าเร็จ   ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน
วัดป่าถ้ าภูเตย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. นายวิริยะ  กิติกุลต าแหน่งครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน         
วิสุทธรังษี   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวดารารัตน์ บุญส าเร็จต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน  ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่

โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2. นายวิริยะ  กิติกุลต าแหน่งครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่    

โรงเรียนวิสุทธรังษี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.6 เรื่อง     การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี        
วิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  6  ราย  

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่  21 ตุลาคม 2548เรื่อง 

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่  30 กันยายน 2552 เรื่อง 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เร่ือง การแต่งตั้งให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

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

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 6 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางสาวสลุาวัลย์  
          โพธิ์ศรี        
ครู/ร.ร.วัดชุกพี้ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 86.00 87.00 87.66  ผ่านการประเมิน/ 
 23 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 83.00 86.00 86.33 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 86.00 87.00  

2. นายฤทธิชัย  สุวพานิช    
ครู/ร.ร.บา้นหนองหญ้า
ปล้อง 
ศศ.บ.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 98.00 98.00 96.67 ผ่านการประเมิน/                
4 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 82.00 83.00 85.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 78.00 80.00 80.00  

3. นายประยรู  อนันต๊ะ 
ครู/ร.ร.วดัยางเกาะ 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
ค.ม.(บริหารการศึกษา) 

ดา้นท่ี 1 100 65 86.00 87.00 87.00 86.67 ผ่านการประเมิน/                
25 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 87.50 90.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 85.00 85.00  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

4. นายสมหวัง  
     คูหาสันติกาญจน ์
ครู/ร.ร.วัดขุนไทยธารา
ราม 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 90.00 94.00 92.00 ผ่านการประเมิน/                
26 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 87.00 89.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 88.00 89.00  

5. นางสาวศิวพร   
       ชัยเจริญ 
ครู/ร.ร.วดัยางเกาะ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
บธ.ม.(ภาษาอังกฤษ 
การตลาด) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 87.00 88.67 ผ่านการประเมิน/                
31 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 87.00 89.00 86.00 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 88.50 85.00  

6. นางสาวยุธิดา  เหล่าด ี
ครู/ร.ร.วดัม่วงชุม 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 91.00 90.00 ผ่านการประเมิน/                 
31 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 89.05 86.87 91.25 89.05 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 90.00 91.25  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 6  ราย  
มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 6 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 6 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 6 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 เกิน 1 ขั้น 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 6 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 6 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 6 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 เกิน 1 ขั้น 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.7   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 เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 1  ราย  

 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 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 

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการ
ประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 1 รายและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1  ราย 
ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางพิสมัย  ตุต ิ
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านวังด้ง 
ศษ.บ.การประถมศึกษา 
 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

12 ต.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นวังด้ง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอรวรรณ์  เยสูงเนิน 
    ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวงเดือน  สิทธิจันทร ์

    ครู ร.ร.บ้านช่องสะเดา 
    (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ  
    วัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       

ต้นสังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  1 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  จ านวน  1 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ จ านวน  1 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ จ านวน    1  ราย 
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2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
 

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

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้  ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 จ านวน 1 ราย   
 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     
ด้านที่ 2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่ อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้ผ่าน
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3.  กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และกศจ.กาญจนบุรี  
พิจารณาแล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่ง
ประกอบด้วย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 –  และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุด ที ่2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
แล้ว  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางนิภาพร       
    โฉมยา 
ครู/ร.ร.บ้าน
หนองตาบ่ง 
 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์/ 
22 มิ.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 88.00 87.00 88.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.00 89.00 91.00 89.00 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ
วิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.9    เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                วิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 12  ราย  

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า 
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่  21 ตุลาคม 2548 เรื่อง 
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1 -2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ด าเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  12 ราย ดังนี้ 

2.1 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   3 ราย 
2.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   9  ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณา
อนุมัติ  มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

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

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 12 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 

1. นางหัสยา  ระวังรมัย์          
ครู ร.ร.บ้านพุองกะ 
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00  
26.00 

55.00 
25.00 

55.00 
26.00 

ปรบัปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.00 80.00 81.00 

2 ว่าท่ี ร.ต.ชวลิต   
          คงมีผล           
ครู ร.ร.บ้านช่องแคบ 
วุฒิ ศศ.บ.การจัดการ
ทั่วไป           
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50  
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรบัปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย  (ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 

3 น.ส.ศิริวรรณ จีนทอง 
ครู ร.ร.อนุบาลไทรโยค 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย            
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

36.50  
25.00 

36.50 
25.00 

36.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 61.50 61.50 61.50 

4 น.ส.รตันาพร  
       วนาพิทักษ์กุล 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งเรือโกลน 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย            
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

27.50  
25.00 

27.50 
24.00 

27.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 52.50 51.50 50.50 

5 นางสุพัตตรา  
        ภิรมย์โพล้ง     
ครู ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย            
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

22.00  
25.00 

22.00 
25.00 

22.00 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 47.00 47.00 47.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
6 นางนภสร   

        พุทธรักษา            
ครู ร.ร.บ้านทุ่งเรือโกลน 
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย           
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00  
24.00 

55.00 
25.00 

55.00 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 79.00 80.00 78.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
7 
 

นายณัฐนันท์  
           ศาลางาม       
ครู ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม 
วุฒิ ศษ.บ.ศิลปศึกษา          
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75  
24.00 

58.75 
24.00 

58.75 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 82.75 82.75 82.75 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

8. 
 

น.ส.อรพิน  
    ห้วยหงษ์ทอง          
ครู ร.ร.บ้านห้วยมาลยั 
วุฒิ ค.บ.ศิลปศึกษา          
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50  
24.00 

57.50 
24.00 

57.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 81.50 82.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
9 
 

นายสุภาพ  เทียนเล็ก         
ครู ร.ร.บ้านห้วยมาลยั 
วุฒิ ค.บ.สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25  
23.00 

46.25 
25.00 

46.25 
20.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 69.25 71.25 66.25 

10 
 

น.ส.สรุีรตัน์  
           เลิศเสถียร          
ครู ร.ร.บ้านเขาช้าง 
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ          
กศ.ม.หลักสูตรและการ
สอน   

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

38.75  
24.00 

38.75 
25.00 

38.75 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 62.75 63.75 61.75 

กลุ่มการศึกษาคอมพิวเตอร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
11 

 
นายพรชัย สินสวสัดิ์          
ครู ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
วุฒิ ค.บ.หลักสูตรและ
การสอน           
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

59.50  
27.00 

59.50 
24.00 

59.50 
27.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 86.50 83.50 86.50 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 

วันพัฒนา) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

12 
 

นายสมบรูณ์  สาลี            
ครู ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์          
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

59.50  
22.00 

59.50 
21.00 

59.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 80.50 82.50 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 12 ราย ดังนี้ 

1.๑ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1        จ านวน 3 ราย 
1.๒ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 9  ราย 

 

2. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน)  จ านวน 3 ราย  
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3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  รวม 9 ราย 
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 12 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 12 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.10 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ                 
                                       (ว 21/2560) 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) จ านวน       
7  ราย  ดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     จ านวน  1  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จ านวน  6  ราย 
 

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

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   หลักเกณฑ์

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

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

ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่ อง คู่มือการ

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

8. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามที่ หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
  

                 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก าหนดให้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีสถานศึกษาส่งมา แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 2 ชุด ดังนี้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

๑. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.๑) (โดย สพท.ให้ความเห็นในแบบค าขอ)  

๒. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จ านวน ๕ ปี
การศึกษา 

๓. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 



43 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ แล้วเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
พิจารณา 

 โดยก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ต้องด ารงต าแหน่งครู/วิทยฐานะก่อนหน้า วิทยฐานะที่ขอรับ                          
การประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า  
 2. มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 
  2.1 ขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระ
งานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

  2.๒ ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงาน
ขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,๕00 ชั่วโมง 

 3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  ๔.๑ หากมีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ                
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๓/๒๕๕๔ ที่ยังไม่หมดอายุสามารถน ามาใช้ได้ ๑ ครั้ง 

  ๔.๒ หากไม่เคยได้เข้ารับการพัฒนาหรือใบผ่านการพัฒนาหมดอายุ ให้เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน ๒๐ ชั่วโมงเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะได้ ๑ ครั้ง 
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่รายปีการศึกษาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบรายงาน (วฐ.2) โดยต้องผ่านเกณฑ์
การประเมิน 3 ใน 5 ปีการศึกษา 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  
7  ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุก
ราย 

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมิน
และเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน  เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) 
จ านวน  7  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นางสุดาวดี  แสงอุดม ครู ช านาญการ 37,460 ร.ร.บ้านไพรงาม ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี 

23 ก.ค.2561 

 
 
 



44 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 6 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. น.ส.พิมพ์ชนก  ปทุมธนรักษ์ ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.วิสุทธรังษี ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

9มี.ค. 2561 

2. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.วิสุทธรังษี 
ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

14มี.ค. 2561 

3. นางสุดทัย  ลอยเมฆ ครู ช านาญการ 39,100 ร.ร.ไทรโยคมณี
กาญจน์วิทยา 

ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 

5 เม.ย. 2561 

4 น.ส.สามชม  หอมจันทร์ ครู ช านาญการ 32,650 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

1 มิ.ย. 2561 

5 นายนิรุจน์  กัณหา ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.หนองรีประชานิมิต บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุรี 

15 มิ.ย. 2561 

6 นางประภัศราห์  
อริยมรรคปัญญา 

ครู ช านาญการ 29,140 ร.ร.วิสุทธรังษี 
ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

21ม.ิย. 2561 

8.  คณะกรรมการประเมิน  ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560  จ านวน  7   ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี  8 หน้า 99-105) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 7  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร ด าเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 7 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 7 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 10 รายทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น
ต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้อนุมัติ  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้ง
ให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 7 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 7 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์      

การประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 7 ราย  ทั้งนี้      
ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ า
กว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการ
ประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
     7.1  เรื่อง การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตามที่ ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา โดยการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและค้นหากลุ่มเป้าหมาย  ใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ติดตาม
หาตัวตน เก็บข้อมูลวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามแนวทางการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 3-18 ปี ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
29,774 คน   นั้น 

นายวิรัช  ภัทรบูชา รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย ได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เรื่อง  การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการดูแลประชากรวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 3 – 18 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการของตนเอง  โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จ านวน 29,774 คน      
ซึ่ง ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ และค้นหากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลวิธี “เคาะ
ประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ติดตามหาตัวตน เก็บข้อมูลวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมทั้งรับสมัครเข้ารับการศึกษากับ กศน.ได้ จ านวนหนึ่ง  โดยได้ด าเนินการครบถ้วนทุกต าบลแล้ว  ทั้งนี้  ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ซึ่งขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมไว้ ณ โอกาสนี้   และ
ขอรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9 หน้า 106-111) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


































































































































