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ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่ 3  
มกราคม  2562 

3 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3 

 - ไม่มี -  
   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 คณ ะกรรมการศึ กษ าธิก ารจั งห วัดกาญ จนบุ รี (กศจ .) และ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ลาออกจาก
ต าแหน่ง 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 
ราย  นางสาว   มนัสภรณ์  มากบัว  หรือ นางสาวพิสมัย  มากบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

4-5 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 รั บ ท ร า บ น โย บ า ย แ ล ะ จุ ด เน้ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

5-8 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 รายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

8-9 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10 

ระเบียบวาระท่ี  4.7 
 

รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

11 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ได้รับเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้
ได้รับ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง  ราย นายปฐม แจ้งธรรมมา นิติกรช านาญ
การ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี      
เขต 2  

12 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 รายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 และการเผยแพร่
ผลการด าเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี 

12-14 

ระเบียบวาระท่ี  4.10 รับทราบแผนการรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษากาญจนบุรี        
ปีการศึกษา 2562 

15 

ระเบียบวาระท่ี  4.11 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

16 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 17 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ,  
เขต 2 , เขต 3 และ เขต 4  

17-22 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-
๒๕๖๕) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๔ 
 

23-24 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

25 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน 

25-26 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

27-28 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติมรอบ 2) 

29-30 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

31-32 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนต าแหน่ง และ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

33-36 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิ เศษ สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

37-39 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

40-42 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

43-44 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิ เศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

44-46 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2561 

47-49 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

50-51 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่  2 
และด้านที่ 3) 

52-56 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

57-61 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) 

61-66 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
2) 

66-68 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 3) 

69-73 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
 

 

74-75 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว21/2560) 

76-79 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่    
บ. 482/2561  กรณีนางชวารา มากมูล ครูโรงเรียนบ้านหนอง
กระทุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

79-81 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 82 
ระเบียบวาระท่ี  6.21 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 

 
82 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  82 
ระเบียบวาระท่ี  7.1 การขอใช้ต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้บรรจุแต่งตั้ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

82 

   

ภาคผนวก  84 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1  วาระท่ี 4.1 85-91 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2  วาระท่ี 4.5 92-98 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3  วาระท่ี 4.6 99-103 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4  วาระท่ี 4.7 104-105 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5  วาระท่ี 4.9 106-108 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6  วาระท่ี 4.10 109-116 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7  วาระท่ี 6.1 117-122 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8  วาระท่ี 6.1 123-134 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9  วาระท่ี 6.2 135-142 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 10 วาระท่ี 6.3 143-148 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 11 วาระท่ี 6.3 149-152 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 12 วาระท่ี 6.4 153-155 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 13 วาระท่ี 6.4 156-157 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 14 วาระท่ี 6.10 158-171 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 15 วาระท่ี 6.18 172-175 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 16 วาระท่ี 6.19 176-178 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 17 วาระท่ี 6.19 179-202 
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กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 
 

ติดราชการ 
 

ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 2/2562 

วันจันทร์ที่  11  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

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

1. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 
 รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 4 

3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

4. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

6.  นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

7. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
8. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
9. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
10. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                  
11. นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                       ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 

4. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. นางสาวมาริสา  กฤษก้านเหลือง (รก.) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชุติกานต์  สามชูศรี (รก.) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 8 
6. นายวิญญูวรรธน์  ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7. นายชาลี  ส ารองทรัพย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวสาวิณี  สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
14. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 
15. นางสาวดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
16. นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง

รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง   เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุม และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่           
ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในคราว

ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี   เมื่อวันที่ 8  
กุมภาพันธ์   2562 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือเข้าร่วมโครงการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น  จ านวน  5 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน ๓ โรงเรียน  
และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน ๒ โรงเรียน  และไดฝ้ากให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หาครูจิตอาสาในวิชาคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ช่วยสอนนอกเวลาเรียน  เพ่ือรณรงค์และเชิญชวนให้ทุกฝ่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
ในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป  

1.2 ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศีกษากาญจนบุรี เขต 1 และโรงเรียนถาวรวิทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ที่มีแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรูปแบบวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ประสบความส าเร็จ  มีคะแนน O-NET สูงกว่าร้อยละ 60 อย่างต่อเนื่อง  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3  มกราคม  2562 

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 3  มกราคม  
2562  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี         
ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบรายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

 

                 - ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) และคณะอนุกรรมการ    
                ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ลาออกจากต าแหน่ง 

 

                 ๑. ตามค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคท่ี ๑๐๖๐/
๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งนายจักรกฤษ  แย้มสรวล เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี(อกศจ.)  เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                 ๒. ตามค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๗๘๕/
๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งให้นายวรรษภณ  แสงเป่า เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (กศจ.) และค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 
๑๐๖๐/๒๕๖๐ สั่ง  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งให้นายวรรษภณ  แสงเป่า   เป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.)  เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี นั้น 
                   

บัดนี้   นายจักรกฤษ  แย้มสรวล ได้ขอลาออกจากต าแหน่งในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (อกศจ.) และนายวรรษภณ  แสงเป่า ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.)
และลาออกจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ทั้งสองคณะ (ทั้งกศจ.และอกศจ.)  เนื่องจาก   
ได้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อ ๒ (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่ง
บริหารในพรรคการเมือง และข้อ ๔ (๓) ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๒ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   
รับทราบ และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือทราบโดยเร็ว 
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4.2  เรื่อง    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ   
                ราย  นางสาวมนัสภรณ์  มากบัว  หรือ นางสาวพิสมัย  มากบัว 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ว่า   จากการตรวจสอบประวัติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ราย  นางสาว
มนัสภรณ์  มากบัว  หรือ นางสาวพิสมัย  มากบัว ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหวายเหนียว  “ปุญสิริวิทยา” อ าเภอ
ท่ามะกา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๒ ซึ่งพบประวัติการกระท าผิด                  
ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ต่อมาสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ ได้ตรวจสอบผลคดีแล้วปรากฎว่าศาลอาญา
กรุงเทพใต้ พิพากษาจ าคุก ๑ ปี ๔ เดือน ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ปลอมเอกสารและใช้ตั๋วเงินปลอม            
ตามหมายเลขคดีด า  ที่ ๕๖๘๕/๒๕๔๓ หมายเลขคดีแดงที่ ๗๐๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๔๕ คดีถึงที่สุด
แล้ว…ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือ ก.ค.ศ. ว่าจะเป็น     
ผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไร “ตามมาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้…(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ต่อมาส านักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือลับ    
ที่ ศธ 0206.9/2 ลงวันที่ 3  มกราคม 2562 ได้แจ้งมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  (ที่ท าการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
ได้พิจารณาแล้วมีมติว่านางสาวมนัสภรณ์  มากบัวหรือนางสาวพิสมัย  มากบัว เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุก จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (10)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม…ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินการตาม
มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป... หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
กรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน...ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2561 ข้อ 10...       
“การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูฯ ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ได้สั่งให้ข้าราชการครูฯ ผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา 49 แล้ว ให้รายงานไปยัง กศจ.เพ่ือทราบ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีค าสั่งที่ 49/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่องให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ โดยดอนุสนธิค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
505/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวมนัสภรณ์  มากบัว  หรือนางสาวพิสมัย  มากบัว ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ 2555  รับเงินเดือนในอันดับ - ขั้น  16,570 บาท  โรงเรียนวัดหวาย
เหนียว “ปุญสิริวิทยา” อ าเภอท่ามะกา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้ง ที่ ๒ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 2 คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก ก าหนดว่า “ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ   และแต่งตั้งเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ 
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วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ก าหนดว่า“อนึ่ง หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หรือมีคุณวุฒิ  ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หรือไม่เป็นไปตามคุณวุฒิ และหรือสาขาวิชา   
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะยกเลิก
ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ 
มิได้ ตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ” ทั้งนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบประวัติข้าราชการครูและ
บุลากรทางการศึกษา ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยพบประวัติการกระท าความผิด ณ สถานีต ารวจนครบาล
ทองหล่อ ซึ่งตรวจสอบแล้วปรากฎว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจ าคุก ๑ ปี ๔ เดือน ในความผิดฐานลักทรัพย์ 
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ในการยุติธรรม ตามหมายเลขคดีด า ที่ ๕๖๘๕/๒๕๔๓ หมายเลขคดี
แดงที่ ๗๐๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๔๕ และต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้จ าคุก 1 ปี ลดโทษให้
หนึ่งในสาม คงจ าคุก 8 เดือน และศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 โดยพิพากษายืนตามศาล
อุทธรณ์ คงจ าคุก 8 เดือน  คดีถึงที่สุดแล้ว  และมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ที่ท าการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
ประกอบหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ลับ ที่ ศธ 0206.9/2 ลงวันที่ 3  มกราคม 2562  ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า  
นางสาวมนัสภรณ์  มากบัวหรือนางสาวพิสมัย  มากบัว เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก จึงเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (10)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 85-91 )   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3  เรื่อง   รับทราบนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
                ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 

 น โ ยบ ายและจุ ด เ น้ น ก า ร จั ด ก า รศึ ก ษ าข อ ง กร ะทร ว ง ศึ กษ า ธิ ก า ร  ปี ง บประมาณ  ๒๕๖๒ 
            ๑. ยึดกรอบปฏิรูปการศึกษา โดยน้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้าน
การศึกษา ที่จะต้องม ุ ่งสร้างพ้ืนฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่อง สถาบันหลักของชาติ สร้าง
พ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงานท าและได้น า เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก าหนดหลักการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาเด็กเล็ก(ปฐมวัย) ที่ส าคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประเด็นส าคัญ คือ 
                        ๑.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                        ๑.๒ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                        ๑.๓ มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระเทศ 
                        ๑.๔ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

๒. จัดท านโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โดยยึด
กรอบฯ ตามข้อ  ๑  ที่มีองค์ประกอบ คือ ๑) หลักการ  ๒) จุดเน้นการจัดการศึกษาในระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึ กษา/มั ธ ยมศึ กษา  ระดับอาชี ว ศึ กษา  และระดับ อุดมศึ กษา  ซึ่ งมี ร าย ละ เ อียด  ดั งนี้ 
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       ๒.๑ หลักการ 
                              ๒.๑.๑ ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                              ๒.๑.๒  เด็ก เยาวชน ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพและอุปนิสัย) 
                              ๒.๑.๓ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
                        ๒.๒ ระดับก่อนอนุบาล โดยเน้นประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ 
                        ๒.๓ ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 
                                ๒.๓.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม  
                                ๒.๓.๒ จัดประสบการณ์เรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม 
                         ๒.๔ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและจัดการ
เรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
                                ๒.๔.๑ เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเ พ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
                                ๒.๔.๒ เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
                                ๒.๔.๓ เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
                                ๒.๔.๔ เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
                                ๒.๔.๕ ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
                                ๒.๔.๖ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
                                ๒.๔.๗ พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
                                ๒.๔.๘ จัดให้มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
                          ๒.๕ ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความ
ต้องการของสังคม ทั้ งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเองโดยมีจุดเน้น  
                                ๒.๕.๑ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
                                ๒.๕.๒ เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                                ๒.๕.๓ เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
                                ๒.๕.๔ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
                          ๒.๖ ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
                                ๒.๖.๑ เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูงใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
                                ๒.๖.๒ เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
                                ๒.๖.๓ ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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                    ๓. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ ตามข้อ ๒ ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ 
                        ๓.๑ ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
                        ๓.๒ สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติทั้ งการเรียน      
การสอน การนิเทศ และการบริหาร 
                        ๓.๓ ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู้การพัฒนาที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ขององค์กร 
                        ๓.๔ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความ
เหลื่อมล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
                         ๓.๕ ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อน     
สู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
                         ๓.๖ ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเครื่องมือใน
การบริหาร 
                         ๓.๗ ให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
                         ๓.๘ ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยประสาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
                         ๓.๙ ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สู งอายุ  
                         ๓.๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   
รับทราบ และฝากให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรีร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  สู่การปฏิบัติบัติในการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นรูปธรรม  ดังนี้ 

๑. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในค าสั่ง 

๒. ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งจังหวัดกาญจนบุรี  มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระเทศ 

๓. สร้าง MINPSET โดยการตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยการ
พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้กับครู โดยเชื่อมโยงกับพัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)       

๔. ขณะนี้  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี  มีเด็ก
ตกหล่นในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวนทั้งสิ้น 9,533 คน เด็กแจ้งความประสงค์ไม่เข้าเรียน จ านวน  2,818 คน         
กศน.กาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดหาที่เรียนให้เรียบร้อยแล้ว 772 คน ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างจัดหาที่เรียนให้กับกลุ่มเด็ก
ตกหล่น จ านวน  5,943 คน จึงฝากให้ทุกหน่วยงานการศึกษา ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กตกหล่นในจังหวัดกาญจนบุรี ได้มี
โอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. เมื่อเรียนจบออกไปให้มีงานท า เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวต่อไป 
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๕. ฝากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหา และ
ติดตามเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา ให้คืนสู่ระบบการศึกษาให้มากที่สุด และให้รายงานผลความคืบหน้าให้ที่
ประชุม กศจ.กาญจนบุรี ทราบ ในคราวประชุมครั้งถัดไป 
 

4.4  เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา  ๕๔ จึงได้จัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เพ่ือให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการทดลอง
กระจายอ านาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพ้ืนที่  และความต้องการ
ของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ๔  ประการ คือ 

                  ๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง  ๓  ด้าน ได้แก่ เจตคติ 
ทักษะส าคัญและความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 
                  ๒. ลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อนและ
ยากจน 
                  ๓. พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษาทั้งเชิงนโยบายการ
จัดการเรียนรู้ และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติและพ้ืนที่อ่ืน อาทิ ด้านหลักสูตร ต ารา 
สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน รวมทั้งความสอกคล้องของการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ 

                  ๔. ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคมในการจัดการศึกษา         
การพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 

                   แนวทางการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

                   ๑. การด าเนินงานภายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จะมีการพัฒนานวัตกรรม  ๒  ประเภท คือ  
                        ๑.๑ นวัตกรรมเชิงนโยบาย การปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบให้คล่องตัว ได้มาจากการ
ปรึกษาหารือ และรับฟังปัญหาจากโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ รวมทั้งการศึกษากฎระเบียบและแนว
ทางการบริหารของโรงเรียนคุณภาพสูง 

                        ๑.๒ นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน  

                     โดยจะเป็นการด าเนินการของผู้อ านวยการและครูในโรงเรียนน าร่องที่เข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ทั้งการจัด
หลักสูตรรูปแบบใหม่ วิธีการสอน วิธีการบริหาร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาเลือกต่อยอดแนวปฏิบัติ
ที่ผ่านการใช้จริงและพบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนานวัตกรรมทั้งสองประเภทจะได้รับ
ความร่วมมือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานวิจัย และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน องค์กรที่ท างานด้านการศึกษาได้
รวมตัวกันจัดตั้ง “ภาคีเ พ่ือพัฒนาการศึกษาไทย (TEP – Thailand Education Partnership) เพ่ือขับเคลื่อน          
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมด้วย 
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                    การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
                    โครงสร้างการบริหาร จะประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน  ๒  ชุด ได้แก่ 
                    ๑. คณะกรรมการนโยบาย วางกรอบการพัฒนาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ก ากับ ประเมินผลและ
น าข้อเสนอแนะไปขยายผลระดับประเทศ (National Policymaker and Planner )  
                    ๒. คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับพื้นที่ จะก าหนดนโยบายและปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้คล่องตัว เพ่ือให้สามารถสนับสนุนและแก้ปัญหาในการขยายผลนวัตกรรมในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ก ากับดูแล ( Local Facilitator and Regulator ) ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะท างานร่วมกับคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้วางนโยบายและแผนการปฏิรูประดับจังหวัด  (Local Policymaker and 
Planner ) 
                   ที่ส าคัญ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จะรองรับคณะกรรมการบริหารและร่วมมือกับภาคีภายนอกและ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จะมีบทบาทช่วยโรงเรียนในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
                    ๑) จัดท าหลักสูตรของพ้ืนที่และวางเกณฑ์การใช้หลักสูตรในสถานศึกษาน าร่อง โดยหลักสูตรจะ
ครอบคลุมสมรรถนะและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ แต่มีอิสระมากขึ้นในการออกแบบตัวชี้วัดและ
การบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ  
                    ๒) อนุมัติหนังสือเรียนและสื่อการสอน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนได้ 
                     ๓) จดัท าคลังข้อสอบ 

                     ความคืบหน้าของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

                     พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งขณะนี้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผ่านการพิจารณาวาระที่ ๓ เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นสมควรประกาศใช้
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.... เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือมีผลทางกฎหมายต่อไป 

                     ขณะนี้ได้ออกประกาศการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว จ านวน 60 
โรงเรียนและจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกภายในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลังจากได้โรงเรียนน า
ร่องแล้วจะมีการด าเนินการข้ันตอนต่อไปตามแนวทางของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป  

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม   
รับทราบ  และมอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี วางกรอบ ขอบเขต และทิศทางการพัฒนา

เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาในทิศทางใหม่ๆ  เพ่ือสร้างระบบและกลไกในการจัดการศึกษา จากจ านวนโรงเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการน าร่อง 60 โรงเรียน  คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม ตาม เป้าหมายที่ก าหนด    
20 โรงเรียน และให้พัฒนาโรงเรียนที่ได้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่เหลืออีก  
40 โรงเรียน เป็นคู่ขนานกันไปให้กว้างขวาง  ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนน าร่อง เพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 
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4.5  เรื่อง    รบัทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                                    
                สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ตามท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว  มีมติ ดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหนังสือที่อ้าง
ถึง 1 – 3 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/
ว 2 ลงวันที่ 4  มกราคม 2562 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 92-98 )   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6  เรื่อง   รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากร 
                ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา               
                สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ทราบและถือปฎิบัติ นั้น 

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเฉพาะต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว 18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 4 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2562  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 99-103 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  เรื่อง  รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง  
               ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ปี พ.ศ. 2561  
  

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2560  มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน         
การคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  จ านวนทั้งสิ้น 28 ราย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้มี
ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  จ านวน 24 ราย และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้ขอใช้บัญชีของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ราย  และมีผู้สละสิทธิ์ จ านวน 2 ราย   
คงเหลือบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับที่ 28  จ านวน 1 ราย คือ ราย นางสุขราศี จันทร์ปุ่น  ต าแหน่ง ครู โรงเรียน    
บ้านทับศิลา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นั้น 

 

การนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีต าแหน่งว่างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งเลขที่ 116 จ านวน 1 อัตรา และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562   
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 104-105 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.8 เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
               ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
               ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
               การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ตามมติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุมครั้ งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) ในสายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการ
ประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ราย นายปฐม แจ้งธรรมมา     
นิติกรช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  นั้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขฯ แล้วเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งเคย
ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่
มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติการ (พ.ต.ก.)) ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.ตั้งแต่วันที่รับย้ายหรือรับโอน ตามแบบ พ.ต.ก.ต่อเนื่อง 2 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5 หน้า 106-108 )      

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.9  เรื่อง    รายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 63 ปี 2562 และการเผยแพร่ 
                 ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ในช่วงปีที่ ๔ ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเร่งพัฒนางานการศึกษาทั้งระบบ ให้การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ ในทุกระดับและทุกประเภท การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่
และการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การด าเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่ วถึง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับภาคีเครือข่ายภาคประชารัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
กับจากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สร้าง
การรับรู้ความเข้าใจไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับการจัดงานวันครู (๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒) พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๔ ปี โดยบูรณาการจัดงาน
วันครู ครั้งที่ ๖๓ ปี ๒๕๖๒  เพ่ือสร้างการรับรู้ และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ๔ ปี และเผยแพร่ผลงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี น ามาซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

 

จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการจัดงาน     
วันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น  ใน
วันที่  16  มกราคม 2562  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  



13 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู 
๓. เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน 
๔.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม  

เพ่ือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ 
5.  เพ่ือสร้างการรับรู้ และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ ๔ ปีของกระทรวงศึกษาธิการ 
6.  เพ่ือให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา น ามาซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บัดนี้  การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 
1,077 คน  กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 

1.  กิจกรรมทางสงฆ์  
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และอาราธนาศีล  
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

2. กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีบูชาบูรพาจารย์  
- พิธีจุดเทียนชัยบูชาครู   
- โองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์  
- ค าฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ยืนสงบนิ่งเพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (1 นาที) 
- การกล่าวค าปฏิญาณตน  
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
- การอ่านสารวันครูนายกรัฐมนตรี 
- การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  

3. พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  
- การกล่าวสุนทรพจน์ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2562  

โดยนายอดิศักดิ์  บุญมา  ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
- นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ประธานในพิธี) กล่าวปราศรัยให้

โอวาท/มอบเกียรติบัตร  จ านวน  135 ราย 
4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานความส าเร็จเชิงประจักษ์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ให้จัดนิทรรศการตาม
บริบทแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
- พ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย โรงเรียนหนองแกประชาสรรค์ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
- การป้องกันลดอุบัติเหตุ  จัดโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  
- งานอาชีพ และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  จัดโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชมังคลาภิเษก  
- โครงการตามพระราชด าริ จัดโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
- ห้องเรียน KANPAO (การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) 
สังกัด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
- การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ (ดนตรี กฬีา อาชีพ) จัดโดยโรงเรียนเทศบาล ๑ – เทศบาล ๕ 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ จัดโดย สถาบันอาชีวศึกษาท้ัง ๘ แห่ง 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- การพัฒนาครู (ครูพ่ีเลี้ยง/ครูคืนถิ่น) และนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา /โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ (การอ่านออก

เขียนได้) /โครงการส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล จัดโดย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

- นโยบาย STEM Education น าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา สู่ชุมชน  ได้แก่ “เตาไบโอชาร์” 
ภายใต้โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน จัดโดย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี 

 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
- การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ จัดโดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี / 

โรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี / ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- เอกชนนอกระบบ (โรงเรียนการบริบาล / โรงเรียนสอนขับรถยนต์) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม   
รับทราบ และเสนอแนะให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันครู ครั้งที่ 64  

ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความยิ่งใหญ่ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส าคัญของครู ในฐานะของผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ต่อ     
การสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งความเก่งและความดี ซึ่งเป็นก าลังคนที่ส าคัญของชาติ ในการขับเคลื่อน    
การพัฒนาประเทศต่อไป และเพ่ือจัดแสดงผลงานด้านการศึกษาต่อสาธารณชน  โดยใช้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
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4.10  เรื่อง  รับทราบแผนการรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.  ปวส. และระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2561  นั้น 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   จึงได้จัดท าแผนการรับนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 8 แห่ง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังกล่าว  จ านวน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบโควตาพิเศษ ซึ่ง
สมัครเรียบร้อยแล้ว และ รูปแบบนักเรียนทั่วไป  ซึ่งสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 30  มีนาคม 2562  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 6  หน้า 109-116)  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม   
รับทราบ และ นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  ผู้แทนคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า  ขณะนี้  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ได้
จัดให้มีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการที่
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบกับการขับเคลื่อน มีแนวคิดในการคิด
วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือให้เป็น     
การจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม ใช้กลไกมาตรฐานอาชีพ เพ่ือก ากับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นสาระที่
จ าเป็นของช่างอุตสาหกรรมเพ่ือบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านแรงงานของประเทศ  

ที่ประชุม  จึงได้เสนอแนวทางให้ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี  จัดประชุมเสวนาในหัวข้อ “อีก 4 ปี ข้างหน้า  สายวิชาชีพที่ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี มี
ความต้องการมากที่สุด” เพ่ือจะได้สร้างหลักสูตร เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสในการให้เด็กจบการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี          
ได้ท างานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล คือ การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ท าให้ผู้เรียนมี
เป้าหมายในการเรียน มีแรงบันดาลใจและค้นพบเป้าหมายในการด าเนินชีวิตต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

4.11  เรื่อง   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
                 พ.ศ.๒๕๖๑  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการและสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้มต่าง 
ๆ เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือให้สามารถประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาในรอบปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้จัดท ารูปเล่มรายงานผล
การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .256๑ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
โดยยึดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

     

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1 แผนงานบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,๙๓๙,๖๖๐.๐๐  
2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ ๘,๘๙๒,๘๓๑.๐๐  
 รวมท้ังสิ้น ๑๒,๘๓๒,๔๙๑.00  

 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ 
รายการ จ านวน งบประมาณ(บาท) 

งบประจ า  - ๓,๙๓๙,๖๖๐ 
งบภารกจิ/พัฒนา   
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ๑  โครงการ - 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อ 
               สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

๑๔ โครงการ ๑,๔๕๑,๓๔๑ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๘ โครงการ ๑,๕๕๘,๗๐๐ 
กลยุทธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                อย่างมีคุณภาพ 

๔ โครงการ ๑๙๔,๕๐๐ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 

- - 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาและส่งเสรมิการมี 
               ส่วนร่วม 

๑๔  โครงการ ๑,๔๔๔,๖๓๐ 

รวมงบภารกิจ/พัฒนา ๔๒ โครงการ ๘,๘๙๒,๘๓๑ 
รวมท้ังสิ้น ๘,๘๙๒,๘๓๑ 

 

(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 1) 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,  เขต 2 , เขต 3 และ เขต 4 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,  เขต 2 , เขต 3 และ เขต 4  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ เป็นการล่วงหน้า 

 (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ 

    (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

    (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

    2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

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

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ , เขต 2 , เขต 3 และ เขต 4  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จ าแนกรายเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ดังนี้ 
 

1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ บทน า  

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐     
๑.๒ อ านาจหน้าที่ โครงสร้างการบริหาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต ๑ 
๑.3 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา     
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ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)  
๒.๒ นโยบายรัฐบาล   
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ ๑๒  จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค ๔  ยุ ท ธ ศ าสตร์ ก า ร พัฒนาจั ง ห วั ด
กาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 2.4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี         
เขต ๑- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์  

2.5  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐                  
2.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามกลยุทธ์      

       

ส่วนที่ ๓  กลยุทธ์ / โครงการและงบประมาณ 
   

        กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๒     
  

๑ งบพ้ืนฐาน/งบประจ า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐ 

๒ งบภารกิจ/งบพัฒนา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐ 
 รวมท้ังสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ 

 

รายการ จ านวน 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประจ า ( ๑๕ รายการ) - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

งบภารกจิ/พัฒนา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

๘ โครงการ ๒๗๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๓ โครงการ ๒๓๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๓ โครงการ ๑๒๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

๖ โครงการ ๘๘๐,๐๐๐ 

รวมงบภารกิจ/พัฒนา ๒๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ส่วนที่ ๔ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
                 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเงื่อนไขความส าเร็จ   

(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม หมายเลข 2) 
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             2. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ มีสำระส ำคัญประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย  สถานที่ตั้ งเขตพื้นที่บริการข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา                
การเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียน        

ส่วนที่ ๒ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)    
     

๒.2 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
๒.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ

นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒     
ส่วนที่ ๓  รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย สรุปงาน/

โครงการ  และรายละเอียดโครงการ 
 

กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ(บำท) คิดเป็นร้อยละ 

๑ งบพ้ืนฐาน/งบประจ า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐ 

๒ งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร ์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐ 
 รวมท้ังสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

 
รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 

รำยกำร จ ำนวน งบประมำณ(บำท) 
งบประจ ำ ( ๑๗ รำยกำร) ๑ โครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์   

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ๑  โครงการ  ใช้ งปม.สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  ๑๕ โครงการ ๑,๗๗๙,๕๕๐ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๔ โครงการ ๒๖๗,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๑  โครงการ ใช้ งปม.สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ๑๔ โครงการ ๙๕๓,๔๕๐ 

รวมงบภำรกิจ/พัฒนำ ๓๖ โครงกำร ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

                    ส่วนที่ ๔ กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม หมายเลข 3) 
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                     3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    มีสาระส าคัญประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้                  
        

ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา   ประกอบด้วย  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ ข้อมู ลพื้ นฐานการจัด
การศึกษา   โครงสร้างการบริหาร   ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา                      

ส่วนที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 (พ.ศ.2561 -2580)  
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
2.3 นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี   
2.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส่วนที่ 3  ทิศทางการด าเนินการ 

3.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
3.2  การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จ าแนกตามกลยุทธ์ 
3.3  การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม

งบประมาณท้ังสิ้น 10,501,130 บาท (สิบล้านห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 
- งบบริหารส านักงาน            จ านวน 3,100,000  บาท   
- งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ    จ านวน   6,901,130  บาท   
- งบ สพฐ.           จ านวน       500,000  บาท  

  

        รายละเอียดการบริหารงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ รวม 34 โครงการ ดังนี้ 
 

รายการ 
จ านวน  

 (โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบบริหารส านักงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณปูโภค) - 3,100,000 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2 โครงการ 500,000 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  15 โครงการ 3,471,260 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 10 โครงการ 2,167,420 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 

                มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2 โครงการ 664,450 

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5 โครงการ 598,000 

รวมงบประมาณ (สิบล้านห้าแสนหน่ึงพันหน่ึงร้อยสามสิบบาทถว้น) 10,501,130 

หมายเหตุ :  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม และวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
                อาจมีเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. 

 ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 4.1 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 4.2 กระบวนการน าแผนสู่การปฎิบัติ 

                                

(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม หมายเลข 4) 
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            4. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีสาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างการบริหารงาน และการบริหารจัด
การศึกษา          

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา        
2.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา       

   2.3 ด้านการบริหารจัดการ        
                           

                          ส่วนที่ 3  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           ๓.๑ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 
                        ๓.๒ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
                        ๓.๓ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                           

                       ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
                        

                       ส่วนที่ ๕  การจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
    

สรุปแผนงาน/ โครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1 แผนงานบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,๕00,000 ๒๕.๘๘ 

2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ ๑๐,0๒0,๙00 ๗๔.๑๒ 
 รวมท้ังสิ้น ๑๓,๕๒0,๙00 100 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ 

รายการ จ านวน งบประมาณ(บาท) 
งบประจ า  - 3,๕00,000 

งบภารกจิ/พัฒนา   

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 1 โครงการ ๑0,000 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  ๓๐ โครงการ 2,๘๔๓,๙00 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๗ โครงการ ๖,๒๑๐,000 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
                มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๖ โครงการ 2๑0,000 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ๑๘ โครงการ ๗๕๑,000 

รวมงบภารกิจ/พัฒนา ๖๔ โครงการ ๑๐,๐๒๐,๙00 

รวมท้ังสิ้น ๑๓,๕๒๐,๙00 
   หมายเหตุ วงเงินงบประมาณที่ได้จัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการฯนั้นก าหนดจากสถิติการได้รับงบประมาณที่ผ่ านมา และแนวโน้มการได้รับจัดสรร

งบประมาณซ่ึงผู้เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ไว้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างครอบคลุม และเห็นภาพรวมตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

                              
                           ส่วนที่ ๖ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
   

(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม หมายเลข 5) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,เขต 2 ,เขต 3 และ เขต 4 ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายจึง
เห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,เขต 2 ,เขต 3 และ เขต 4    
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   ในคราวประชุม     

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  14 มกราคม  2562  ได้พิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  
เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,  เขต 2 , เขต 3 และ เขต 4  โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ 
ประการใด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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5.2     เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)   
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี      
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

                      หมวด  ๓  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา  ๙  การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                      (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
                      (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
                      (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
                      (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรื อเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ 
ให้เหมาะสม 
                 ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
                      ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
                      (๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                       (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  
                       (๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ได้จัดท าพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๔  ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี แผนการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาตามแผน   
กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.๑ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ        
1.๒ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑          
1.๓ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร 
        2.1 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา        
        2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ       

ส่วนที ่3  ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

ส่วนที่ ๔  เป้าหมายและตัวชี้วัดตามกลยุทธการพัฒนาการศึกษา 

ส่วนที่ ๕  แผนการใช้จ่ายงบประมาณระยะกลาง 

ส่วนที่ ๖  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เสนอ 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 6) 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   ในคราวประชุมครั้ง

ที่ 1/2562 เมื่อวันที่  14 มกราคม  2562  ได้พิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕)ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔  ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ โดยยึดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกาชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบถ้วนมาใช้ในการจัดท าแผนดังกล่าวก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของ
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔  โดยผ่านการกลั ่นกรองของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เสนอ หรือไม่ ประการใด 

 
มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1     เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู     
(กรณีปกติ) ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4 และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดอ่ืน จ านวนทั้งสิ้น  255 ราย 

 

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 117 ลงวันที่ 8 มกราคม 

2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้ายและก าหนด
ตัวชี้วัดองค์ประกอบในการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2562 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 
04009/02406 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย 
ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562” (รายละเอียดดังเอกสารแนบ   
ที ่7 หน้า 117-122 )  

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด 
กาญจนบุรี) มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 255 ราย  

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทุกราย 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 8 หน้า 
123-134) 

 
 



26 
 

ที ่ สังกัด 
จ านวนผู้ย่ืนค าร้องขอย้าย 

ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 34   

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 19 

3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 82 

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 65 

5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 55 

รวมจ านวน  255  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด  จึงเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 
เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ส่งค าร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน ภายในวันที่     
11 กุมภาพันธ์ 2562         

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ส่งค าร้อง
ขอย้ายของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน 
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 255 ราย ดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน   34   ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน   19   ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน   82   ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน   65   ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน  55  ราย 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ      
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6.2     เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
(กรณีพิเศษ)  

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระ เบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559 หลักเกณฑ์และวิธีการ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปดังนี้ 
ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส  

เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพลภาพ 
  ข้อ (10) การย้ายกรณีพิเศษ 
  10.1 การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่
กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา 
  10.2 การย้ายกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อค าร้องได้รับการ 
พิจารณา ผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุต ิ

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขอย้าย
กรณีพิเศษได้ จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

    - นางกาญจนา จันตาทะ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือนขั้น 23,810 บาท เลขที่
ต าแหน่ง 2631 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มี
ความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ (กรณีดูแลบิดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง) เนื่องจาก นายพินิช  จินารินทร์ (บิดา) ป่วยเป็น
โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง เส้นเลือดหัวใจตีบและข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 และได้เข้ารับ
การรักษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่วนมารดาเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไทรรอยด์เป็นพิษ  เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้แนบ
เอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลป่าซาง เพ่ือประกอบการ  พิจารณา (รายละเอียด          
ดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 135-142) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว จึงมีความเห็นว่า นางกาญจนา       
จันตาทะ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 ต าแหน่งเลขที่ 2631 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด            
จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ตามความประสงค์ได้ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติขอส่งค าร้องขอย้ายของ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) ราย นางกาญจนา จันตาทะ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 ต าแหน่งเลขที่ 2631 
โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.3     เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561 (เพิ่มเติมรอบ 2) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ราย 

 

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

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

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

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

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)  
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง
เพ่ือรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 อัตรา คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าอีซู และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีจ านวนนักเรียน
ค่อนข้างมาก และเพ่ือให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทางราชการ 
โดยก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่าง วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ถึง 3 
มกราคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 10 หน้า 143-148) 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื่นค าร้องขอย้าย ตาม
ประกาศดังกล่าว จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

    นายสมชาย ค าเรียง  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 3488 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 54820 บาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15  (บ้านม่วงเฒ่า) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และหากไม่ได้ย้ายตามที่ระบุ ขอระงับการย้ ายในครั้งนี้ 
เหตุผลการย้ายเพื่อสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

3. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ก าหนดให้ยกเลิก
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ยกเว้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ อกศจ. ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย ประกอบ
กับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ช. วิธีการ ข้อ 9. ก าหนดให้คณะกรรมการ



30 
 

กลั่นกรองย้ายเป็นผู้ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วน าผลการพิจารณามาจัดเรียงล าดับ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป  

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560               
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11 หน้า 149-152 ) 

5. บัดนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การ
แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ราย 
นายสมชาย ค าเรียง ตามประกาศองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 8 องค์ประกอบ เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสาร เล่มลับ) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควร อนุมัติให้     
นายสมชาย ค าเรียง ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบให้ นายสมชาย ค าเรียง ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้  
1. ขออนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติมรอบ 2) จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
  - นายสมชาย ค าเรียง  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.4     เรื่อง  การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จ านวน 3 อัตรา 
 

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

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

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

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

เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา (จังหวัดกาญจนบุรี) เนื่องจากเป็นต าแหน่งว่างหลังจากการย้ายไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 

    1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต าแหน่งเลขท่ี 33307  
    2) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ต าแหน่งเลขที่ 33284 
    3) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต าแหน่งเลขท่ี 134052 
 ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งว่างดังกล่าว ยื่นค าร้องขอย้าย พร้อม

เอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 12 หน้า 153-155) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์ขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
โดยขอเสนอให้ก าหนดเป็นต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการย้าย จ านวน 2 อัตรา และก าหนดเป็นต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับ
การแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 อัตรา 

3. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ก าหนดไว้ว่า     
    1) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาก าหนด

สัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกให้เท่ากันหรือ
ต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ต าแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลงต าแหน่ง
ว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา ใช้ต าแหน่งว่างได้ตาม
ความเหมาะสม 
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  2) การก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาท่ีจะใช้ในการรับย้ายหรือ ที่จะใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้น าต าแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือ
ต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เท่ากับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 
  3) กรณีมีต าแหน่งว่างเพียง ๑ ต าแหน่ง ไม่ต้องก าหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ     
อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ การคัดเลือก 
แตห่ากจะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องค านึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้นหรือไม่ด้วย 
        4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เสนอรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ส าหรับการย้าย จ านวน 
2 อัตรา และสถานศึกษาใช้ส าหรับการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 อัตรา ดังนี้   
  ต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการย้าย 
     1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต าแหน่งเลขที่ 33307 
     2) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต าแหน่งเลขท่ี 134052 
  ต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
     1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ต าแหน่งเลขท่ี 33284 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติสัดส่วนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการย้ายและการแต่งตั้ง จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  13  หน้า 155-  157) 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้น าต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ส าหรับการย้าย จ านวน 2 อัตรา และใช้ส าหรับการแต่งตั้งจากบัญชี  

ผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 อัตรา 
 2. เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ระบุชื่อสถานศึกษาใดบ้างที่ประสงค์ ใช้
ส าหรับการย้าย และสถานศึกษาใดบ้างที่ประสงค์ใช้ส าหรับการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพ่ือน าเสนอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป  
  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการ 

คัดเลือก โดยก าหนดเป็นต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการย้าย จ านวน 2 อัตรา และก าหนดเป็นต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับ
การแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  ต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการย้าย 
     1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต าแหน่งเลขที่ 33307 
     2) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต าแหน่งเลขท่ี 134052 
  ต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
     1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ต าแหน่งเลขท่ี 33284 
 2. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อ
โรงเรียนที่ได้มีการขอก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายทราบโดยทั่วกัน  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.5   เรื่อง    การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนต าแหน่ง และการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น                    
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยน

ต าแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน  30 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 5 ต าแหน่ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 11 ต าแหน่ง 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 7 ต าแหน่ง 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 7 ต าแหน่ง 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่องการย้ายและการ

เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)                           

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามญั ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 372            
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง การด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. รายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9 มกราคม  2561 

8. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560                          
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการตอบข้อหารือจากส านักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับ
การด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการ สรรหาบุคคลมา
ด ารงต าแหน่งที่เป็นต าแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
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0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้        
การด าเนินการสรรหาต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 แจ้งว่ามีต าแหน่ง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง รวมทั้งสิ้น จ านวน 30 
อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม 
หมาย 
เหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 อ านวยการ  

 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

3 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 16 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

4 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ   อ 26 กลุ่มกฎหมายและคดี  

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ   อ 33 นโยบายและแผน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 9 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
2 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 11 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
3 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
4 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
5 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ อ 14 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
6 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ   อ 22 บริหารงานบุคคล  
7 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ   อ 23 บริหารงานบุคคล  
8 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 26 บริหารงานบุคคล  
9 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 33 นโยบายและแผน  

10 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 40 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ  
11 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 41 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 นักประชาสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 อ านวยการ  
2 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 11 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
3 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
4 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 32 นโยบายและแผน  
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 34 นโยบายและแผน  
7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 46 ตรวจสอบภายใน  
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ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม 
หมาย 
เหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 2 อ านวยการ  
2 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ อ 15 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 22 บริหารงานบุคคล  

4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 บริหารงานบุคคล  
5 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 26 กลุ่มกฎหมายและคดี  
6 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 37 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
7 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) และมีจ านวนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไม่เกินจ านวน ตามกรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 มีต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ไม่
ติดเงื่อนไขในการน าไปใช้ และไม่เกินจ านวนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควร ให้น าต าแหน่งว่างไป
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนต าแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38       
ค.(2) รวมทั้งสิ้น จ านวน 30 อัตรา   

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้  
1. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี โดยด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนต าแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามามาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 30 อัตรา   และมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ด าเนินการพิจารณารับย้าย และ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด และกรรมการ
อ่ืนตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด และกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม และความจ าเป็น ดังนี้ 
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          2.1 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 7 ราย  ประกอบด้วย 

1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1           ประธานกรรมการ 
2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1      กรรมการ 
3) นางสาวถนอมศรี  อัมพร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรพัย์     กรรมการ 
4) นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
5) นางวิลาวัลย์  ทองแย้ม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการ 
6) นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 

 7) นางเบญญาภา  เพิ่มพูน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      2.2 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 8 ราย  ประกอบด้วย 
 1) นายอาดุลย์ พรมแสง     ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ 
 2) นายปกรณ์ ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 3) นายคุณาพิศน์ แซมสีม่วง  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
           4) นายอารักษ์ วิเศษสิงห์     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 5) นายนิพนธ์ ภัทรวังส์      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 6) นางพรกมล ปลาอ่อน      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 7) นายแมน ค าวงษ์    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 8) นางนงนุช ก้านเหลือง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    2.3 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ 
ประเมินและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 6 ราย  ประกอบด้วย 
 1) นายณรงค์ ศรีละมุล      ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  ประธานกรรมการ 
 2) นายศุภชัย มากสมบูรณ์     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  กรรมการ 
 3) นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 4) นางทิพย์ปภากร กิจเฟ่ืองฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
 5) นายวีระกิจ เม่งอ าพัน   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางพรทิพย์ ชมภูธวัช   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    2.4 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ 
ประเมินและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 6 ราย  ประกอบด้วย 

๑) นายนิพัฒน์ มณี  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ประธานกรรมการ 
 2) นายชัยนนท์ นิลพัฒน์   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  กรรมการ 
 3) นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
 4) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
 5) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6) นางลภัสรดา สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ           กรรมการและเลขานุการ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.6   เรื่อง    การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน     
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ                 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตปิระกาศคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค. (2) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  2  ต าแหน่ง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่  21 เมษายน 2552                                

เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                        
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่  1 พฤษภาคม 2552                                
เรื่อง การเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน             
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา) 

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5088 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2561 เรื่อง การด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. รายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9 มกราคม  2561 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการตอบข้อหารือจากส านักงาน  ก.ค.ศ. 
เกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 
ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยอยู่ตามกรอบอัตราก าลังเดิม หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มตามกรอบอัตราก าลังเดิมอยู่
ระหว่างรอต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดที่ศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดบุคคล
อ่ืนซึ่งด ารงต าแหน่งในชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งเดียวกันให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตามกรอบ
อัตราก าลังใหม่ได้ โดยให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นและหมายเหตุว่าไม่ผูกพันกับต าแหน่งดังกล่าวได้  และหากได้มีการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยน าเสนอ กศจ.พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการย้ายและแต่งตั้งให้ถูกต้องตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษที่เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม ตามกรอบอัตราก าลังที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือใช้คัดเลือก จ านวน  2  ต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นักจัดการงานทัว่ไป ช านาญการพิเศษ อ 1 อ านวยการ  
2 นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ อ 36 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

3. ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ประเภทวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ด าเนินการประเมินตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/
ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา) 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1  มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญ
การพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม) ที่ไม่ตดิเงื่อนไขในการน าไปใช้  จึงเห็นสมควรด าเนินการขอความเห็นชอบน าต าแหน่งว่าง
มาประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทาง การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติให้น าต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ  ระดับ
ช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกาศ
คัดเลือก จ านวน  2  ต าแหน่ง 

2. ให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการคัดเลือกบุคคล      
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู ้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  พิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม) 
ประกอบด้วย 
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              3.1 นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล            ประธานกรรมการ      
         3.2 นางวลิาวัลย์  ทองแย้ม            ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ 

   3.3 นายชนินนทร์   เชาวรกัษ์       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
                   3.4 นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           เลขานุการ 
 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ผู้อ านวยการ
กลุ่มอ านวยการ) และต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ดังนี้ 

 

                       ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประกอบด้วย  
   1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี           ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1       ประธานกรรมการ 
   2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง    รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1         กรรมการ 
   3) นางสาวกมลวรรณ พลอยมี       ผอ.กลุม่อ านวยการ  
                                                     สพป.กาญจนบุรี เขต 2                         กรรมการ    
   4) นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการและเลขานุการ      
   5) นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล     นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

                       ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
   1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี           ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1         ประธานกรรมการ 
   2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง    รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1           กรรมการ 
   3) นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม    ผอ.กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา 
                                                    สพป.กาญจนบุรี เขต 2                           กรรมการ    
   4) นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานกุาร      
   5) นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

5. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามแทนประธาน กศจ.  ในการประกาศรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก เมื่อ
ด าเนินการคัดเลือกแล้ว  ให้รายงาน กศจ. กาญจนบุรี ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.7   เรื่อง    การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน     
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนิติกร
ช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ/
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 1 ต าแหน่ง   

 

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

(มาตรา 53  มาตรา 57  มาตรา 61 และมาตรา 62) 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และต าหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้ายและ
การเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2552  เรื่อง การเลื่อน
ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38  ค.(2) 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25  ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  เรื่อง  กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง  ระดับต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556  เรื่ อง การก าหนด
กรอบอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2559 เรื่อง  การก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากร       ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ ที่ว่างและไม่มีเงื่อนไขการใช้ต าแหน่ง  จ านวน 1 ต าแหน่ง  
ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ที ่ ต าแหน่ง/กลุม่ ต าแหน่งเลขที ่ เงินเดือน 

1. นิติกรช านาญการพิเศษ/กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 25 53,080 
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2. ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)   ประเภทวิชาการ  ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ให้
ด าเนินการประเมินตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ  ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม

มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เป็นต าแหน่งที่ว่างและไม่มีเงื่อนไ ขการใช้ต าแหน่ง  

เห็นสมควรด าเนินการดังนี้ 
1. ขออนุมัติประกาศคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้

ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีในประกาศคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  และมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
ด าเนินการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  และแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อโปรด

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ด าเนินการคัดเลือก       

เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  และประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา    38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษและด าเนินการ  ดังนี้ 

1.1 รับสมัครฯ ตามประกาศรับสมัคร 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ  ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ 
1.4 ด าเนินการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
1.5 ประกาศผลการคัดเลือก 

2. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนิติกร
ช านาญการพิเศษ/กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
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       1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4         ประธานกรรมการ  
       2) นางศุภวรรณ สุขอร่าม     ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน                กรรมการ 
       3) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาฐการพิเศษ     กรรมการ 
      รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
       4) นางสาวยุรี  เตชะดี     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                   เลขานุการ 
             สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
3. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามตัวชี้วัดเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนิติกร
ช านาญการพิเศษ/กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

       1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4         ประธานกรรมการ 
       2) นางศุภวรรณ สุขอร่าม     ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน                กรรมการ 
               สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
       3) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
       4) นางสาวยุรี  เตชะดี             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                   เลขานุการ 
             สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
4. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนิติกรช านาญการ
พิเศษ/กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

     1) นายนิพัฒน์  มณี   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4               ประธานกรรมการ  
     2) นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์           นิติกรช านาญการพิเศษ                             กรรมการ 
      สพป.กาญจนบุรี  เขต  2  
     3) นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง  นิติกรช านาญการพิเศษ                             กรรมการ 
          สพป.กาญจนบุรี  เขต  3 
     4) นางสาวยุรี  เตชะดี                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                   เลขานุการ 
          สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
5.  เมื่อด าเนินการการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน          

ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  แล้ว  ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

6.8   เรื่อง    การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ไปก าหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน ที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ

ขาด/เกิน 
หมาย
เหตุ ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

สายงานการสอน 
1 ร.ร.บ้านโป่งหวาย คร ู 4763 1 9 10 1 10 11 +1  
2 ร.ร.บ้านทับศลิา คร ู 245 1 2 3 1 3 4 +1  

 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง

ในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู สายงานการสอน ไปก าหนดใน
สถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์  ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
สายงานการสอน เกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้   

การพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาแห่งใหมท่ี่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที ่

ชื่อต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

หน่วยงาน
การศกึษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงานการศกึษาที่
ก าหนดใหม ่

ขาด 
เกณฑ์ 

หมาย 
 เหต ุ  อันดบั ขั้น 

1 คร ู 4763 บ้านโป่งหวาย คศ.1 19,100 บ้านหนองสามพราน - 1  

2 คร ู 245 บ้านทับศิลา คศ.2 52,060 บ้านห้วยน้ าโจน - 1  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่และ
อัตราเงินเดือนเดิมจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
สายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ  

เห็นสมควรตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือโปรด

พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่เกินเกณฑ์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษา
แห่งใหม่ท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 2 ต าแหน่ง 

2. ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1   ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง 
และอัตราเงินเดือน และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
   

6.9 เรื่อง    การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 3  ด าเนินการการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38    
ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 

- ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 15 อัตราเงินเดือน 22,820 บาท 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552เรื่อง การย้ายและการเลื่อน

ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548เรื่อง การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการตอบข้อหารือจากส านักงาน  ก.ค.ศ. 
เกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา       
38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยสรุปคือ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่เป็นต าแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้การด าเนินการสรรหาต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 

      - ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  อ 15 อัตราเงินเดือน                  
22,820 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

3. การประเมินให้ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาย้าย
และหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

4. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนเท่ากัน ให้เรียงล าดับ 
ตามความอาวุโสตามหลักราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529  

5. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม

มาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 15 อัตรา
เงินเดือน 22,820 บาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   เป็นต าแหน่งที่ว่างและ
ไม่มีเงื่อนไขการใช้ต าแหน่ง 

เห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. มอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อน

และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาย้าย
และหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 - 4  

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และ
ประเมินผลงานต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรด

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด าเนินการคัดเลือกบุคคล   

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 

  - ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  อ 15 อัตราเงินเดื อน                  
22,820 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ประกอบด้วย 

   1) นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง     นิติกรช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ    กรรมการ 
   3) นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ/
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ประกอบด้วย 

    1) นายศุภชัย มากสมบูรณ์     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3       ประธานกรรมการ  
      2) นายมนัส ต้นสมบูรณ์        ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล        กรรมการ 

  การจัดการศึกษา   
      3) นางทิพย์ปภากร กิจเฟ่ืองฟู     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ 
      4) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                       กรรมการ 
                         5) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน     ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
      6) นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ/
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ประกอบด้วย 

    1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3                             ประธานกรรมการ 
    2) นายศุภชัย มากสมบูรณ์    รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3                กรรมการ 

      3) นางอรนลิน  ทองวัง       ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
      4) นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ  ผอ.กลุ่มอ านวยการ                กรรมการ 
      5) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน     ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล               กรรมการและเลขานุการ 

    6) นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อ         
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก 
และประเมินผลงาน 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.10   เรื่อง  ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย         
ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2561 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน จากภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์ฯ   
ว ๑๙/๒๕๖๑ เพ่ือประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้แก่ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษา ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอ  จ านวน 439 โรงเรียน  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  139 โรงเรียน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน  99  โรงเรียน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  80  โรงเรียน 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน  92  โรงเรียน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จ านวน  29  โรงเรียน 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า 158-171 )     
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และ 56 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว ๑๙  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  เรื่อง แบบ

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมี
ความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก.ค.ศ. ก าหนด 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี    

๒. ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้แก่ 
งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอ่ืนๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน  

๓. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับ       
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา   
สองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วย   เพราะประสบอันตรายในขณะ
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ างเข้มได้ไม่เกิน
เก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจ านวนวันลาที่เกินให้ครบสองปี 
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๔. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือให้ครูผู้ช่วย             
มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
   4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้ านการจัดการเรียนการสอนและ                 
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ๔.๔ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้            
ให้ผู้เรียน 

5. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   จ านวน 
3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 
 5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
 5.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา   กรรมการ 
  5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา  กรรมการ 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า            
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ            
และแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม            
ตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม  

6. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี  ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด    

7. ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้องมีผลการประเมิน  จากกรรมการ
ทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60         

 ครั้งที่ 2  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60         
 ครั้งที่ 3  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70         
  ครั้งที่ 4  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

  กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้ง           
ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
หนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด โดยไม่สมควรให้รับราชการต่อไปไม่ว่าจะครบ
ก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการเพ่ือสั่งให้       
ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 

8. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่าน  ตามเกณฑ์        
การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ 
กศจ. พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไป 

9. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5  ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
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  (1) ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                     
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  (2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา 
ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การตัง้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ. ก าหนด  เห็นควรเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
และน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือ

โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นคณะกรรมการ เตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 439 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองจาก อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม             
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด   

3. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนจากภายนอกสถานศึกษาท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นสังกัด เสนอรายชื่อไปยังผู้อ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.11  เรื่อง   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้  
                  ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน  7 ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 1 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 2 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน 4 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม

(มาตรา 53 และมาตรา 56) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย    

ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

5. ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน   7  ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายพงศิธร 
    มณีจุรัส 

วัด
ตะคร้ า
เอน 

6 ธ.ค. 
59 

 

63.16 
 

64.04 
 

64.91 
 

 

66.67 
 

70.18 74.56 
 

75.44 
 

75.44 
 

6 ธ.ค. 
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.จิระ
ประภา   
    ค าภาเกะ 

ราษฎร์
บ ารุง
ธรรม 

25 ต.ค. 
59 

68.62 68.62 72.00 74.92 90.94 90.94 96.26 96.26 25 ต.ค. 
61 

2 
นางวัลภา   
    ค ากาหลง 

ป่าไม้อุทิศ 
15(บ้าน
ม่วงเฒ่า) 

7 ต.ค. 
59 

67.41 70.96 78.05 83.01 84.59 87.16 92.46 96.03 7 ต.ค. 
61 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 4 ต าแหน่ง 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วันแต่งต้ัง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายวงศกร   
      พัฒนศร ี

นิวิฐ
ราษฎร์
อุปถัมภ ์

28 พ.ย. 
59 

61.34 63.91 67.46 71.80 73.58 77.73 80.49 83.24 28 พ.ย. 
61 

2 นายศรัณย์  
 กัณทาทรัพย ์

นิวิฐ
ราษฎร์
อุปถัมภ ์

6 ธ.ค. 
59 

62.14 64.71 67.27 70.82 73.39 76.94 81.47 85.99 6 ธ.ค. 
61 

3 นาย
จักรกฤษณ์   
      ค าเขือ่น 

หนองรี
ประชา
นิมิต 

6 ธ.ค. 
59 

69.41 72.77 75.34 78.89 83.84 85.61 87.39 90.14 6 ธ.ค. 
61 

4 น.ส.ปัญญ์ชลี   
       ล าดวล 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

21 ธ.ค. 
59 

67.54 70.17 70.17 72.81 73.68 74.56 76.31 78.94 21 ธ.ค. 
61  

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 7 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 
8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน  7  ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 7 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑  ทั้ง 7 ราย  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.12 เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
                 เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  12 ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 3 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 2 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน 4 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.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 12 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

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

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางกัลยา           
             บัวศรี 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ้านห้วยน้ าขาว 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
10 ม.ค. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.บ้านห้วยน้ าขาว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธวัชชัย  กองสี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สาวิตรี  บุญเลิศ 
ครู ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคค ี
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.จรรยาพร           
              พยาเครือ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.วัดบา้นยาง 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
10 ม.ค. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.วัดบ้านยาง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวาสนา  ตันติสุขารมย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางณฎัฐนุต  จ าปาจันทร ์
ครู ร.ร.บ้านหัวนา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอารมย์  สุขกรม        
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ดศิกุล 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ศ ษ . ม . ( ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา)                     

ปฐมวัย/ 
7 ม.ค.2562 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนดิศกุล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวันทนา  เปลินเสว ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุดา  เข็มไทย 
ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  3 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.สณุีรตัน์ รัดกมุ   
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                  
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย                   
/ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย/         
14 ม.ค.2562 

 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                            
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรยี  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางส าเนียง คงสมัย                                
ครู  ร.ร.ร.อนุบาลสังขละบรุี   
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                  
สาขาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.ปัทมพร มั่งกูล   
ต าแหน่งครู                            
ร.ร.บ้านวังผาตาด                   
วท..บ.(ชีววิทยาประยุกต์)                   
/ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์ /                
9 ม.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังผาตาด                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายละมลู บูชากุล                            
ผอ.ร.ร.วัดหินดาด                                 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุธาสินี  คัยนันทน์                              
ครู  ร.ร.บ้านวังผาตาด  
วิทยฐานะครูช านาญการ สาขาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

3 น.ส.น้ าอ้อย มากบญุมา
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง                   
วท.บ.(เคมี)                   
/ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/                 
7 ม.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายอรญั ร่วมสุข                               
ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี ้

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางบุญแสง  อาทิศนอก                               
ครู  ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ลา่ง   
วิทยฐานะครูช านาญการ สาขาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 2 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายชนาธิป  บุญยอง 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านหนองขอน 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา  

ภาษาไทย/ 
7 มกราคม 

2562 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองขอน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอุสนีย์  พ่วงกุล 
ครู ร.ร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.สายฝน  ข าเขมร 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหาร  
  การศึกษา  
   
  

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

23 ม.ค. 2562 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นตลุงเหนือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรณุวรรณ  พิศุทธิ์ภูมเิลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเพ็ญนภา โพธิ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านหนองประดู ่
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 4 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นางขนิษฐา นวมพันธุ ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ประชามงคล 
วทบ. สาขาเคม ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ม.ค.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ประชามงคล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางโสภี สิงห์จันทร ์
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร ์
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนริศรา อ่อนสด 
ครู ร.ร.หนองปรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร ์
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 
สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2. น.ส.รุ่งกมล ล้ าตระกลู 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
ศศบ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
8 ม.ค.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.นิวิฐราษฎร์อปุถัมภ ์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายเคบอย สินสุพรรณ ์
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.มนตรา ยังสบาย 
ครู ร.ร.เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบรุ ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ศศิธร ปวุตินันท ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
ศษ.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา/ 
18 ม.ค.2562 

 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.พนมทวนพิทยาคม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผู้อ านวยการ ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมทรง วงศ์ระพ ี
ครู ร.ร.วสิุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นางนิชนันท์ จันหอม 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วทบ. สาขาชีววิทยา 
วท.ม. สาขาจลุชีววิทยา 
ทางอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์/ 
10 ม.ค.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกนกวรรณ อาสนสุวรรณ 
ครู ร.ร.หนองตากยาตั้งวิรยิะราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจินตนา หนูอินทร ์
ครู ร.ร.วสิุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มี วิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 12 ราย   เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ (1) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
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จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 12 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 12 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ         
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.13 เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี        
                 วิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ   
จ านวน  19  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 4 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 5 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 1 ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 7 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 มาตรฐาน

ต 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 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) 
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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 19  ราย  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 ราย 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 4 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. นายวราศักดิ์           
              อินทสิทธ์ิ          
ครู ร.ร.บ้านน้ ามุด 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
ค.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 85.00 82.00 83.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 ต.ค.2561 ด้านที ่2 100 65 67.50 70.00 67.50 68.33 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 77.50 77.50  

2. น.ส.ณิชาภัทร           
                    มั่งมี                 
ครู ร.ร.บ้านสามหลัง 
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 77.00 76.00 79.00 77.33 ผ่านการประเมิน/ 
27 ธ.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 67.50 73.75 82.50 74.58 

ด้านที่ 3 100 65 77.00 79.75 77.00  

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. น.ส.สุดาพร  สุดใจ 
ผอ.ร.ร./ร.ร.บ้านท่ามะกา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 93.00 90.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
26 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 88.75 96.25 86.25 90.42 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  
2 น.ส.อุษา   

        ด าริธรรมาภรณ์ 
คร/ูร.ร.บ้านท่ามะกา 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 92.00 93.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
30 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.00 90.00 89.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 80.00  

3 น.ส.จันทร์เพ็ญ  มลาตรี 
ครู/ร.ร.บ้านสระลุมพุก 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 87.00 95.00 91.66 ผ่านการประเมิน/ 
5 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 71.00 88.75 80.33 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 88.00 88.00  

4 นางอรษา  สาระศาลิน 
ครู/ร.ร.บ้านตลุงใต้  
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 92.00 89.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ย. 2561 ด้านท่ี 2 100 65 82.50 85.00 78.75 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 74.50 74.50 73.50  



59 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 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. น.ส.จิราภรณ์  
              สุขส าราญ         
ครู  ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา             
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย                
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 95.00 93.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 95.00 93.00 94.00 94.00 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 93.00 95.00  

2 นายสันตภิาพ บัววัฒนา                
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม                
ค.บ. การประถมศึกษา                 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา         

ด้านที่ 1 100 65 85.00 84.00 89.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
19 ต.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 84.00 85.00 89.00 86.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 84.00 89.00  

3 น.ส.วราภรณ์ บุญส่ง          
ครู  ร.ร.อูล่อง                 
กศ.บ. ศลิปกรรมศาสตร์
ศึกษา                  
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา   

ด้านที่ 1 100 65 85.00 84.00 85.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 พ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 89.00 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 83.00 83.00  

4 สิบเอกหญิงพัชรากร     
             บุญใหญ่ 
ครู  ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย                    
ค.บ. คอมพิวเตอร์           
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา         

ด้านที่ 1 100 65 82.00 84.00 84.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
12 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.00 83.00 84.00 83.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.67 81.67 83.67  

5 น.ส.อรพันธ์  
         ถิ่นธารใสเย็น 
ครู  ร.ร.บ้านไร่     
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย              
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา         

ด้านที่ 1 100 65 86.00 82.00 85.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
27 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.00 91.00 89.00 89.00 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 86.00 84.00  

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. นายวุฒินันท์   
             สุคนธมณ ี
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อ
พลอย 
ค.บ.นาฏศลิป์ไทย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 91.00 95.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
24 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 87.50 90.00 89.17 

ด้านที่ 3 100 65 87.25 84.25 86.75  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 7 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. น.ส.อิสริยาภรณ์  
             ยี่ประชา 
คร ูร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 96.00 96.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 93.75 93.75 93.75 

ด้านที่ 3 100 65 88.50 88.50 88.50  

2. น.ส.สมลักษณ์  
            แก้วระย้า 
คร ูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาดนตรีศึกษา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 96.00 93.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 97.50 97.50 95.00 96.66 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 85.00 85.00  

3. นายทศพร  
    กานติมาอัศจรรย ์
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาพลศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 90.00 93.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
6 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 77.50 90.00 92.50 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 87.50 89.50  

4 นายอดิศร สุริยะค าวงษ์ 
ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 89.00 90.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
13 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 82.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 88.00 87.50  

5 นายพีระพงษ์  
       ประเสริฐสังข ์
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาคอมพวิเตอร์
ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 81.00 85.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
19 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 80.00 90.00 87.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 86.00 85.00  

6 น.ส.เนืองนิตย์  
            มหามาตร ์
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 97.00 95.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
27 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 88.75 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 97.50 97.50  

7 น.ส.อรพรรณ เทพทิตย ์
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
วท.บ. สาขาชีววิทยา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 81.00 87.00 87.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
27 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 91.25 81.25 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 19  ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่  2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 19 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 19 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 19 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 19 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 19 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 19 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.14 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1         

เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน         
12  ราย  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 2  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 5  ราย  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 3  ราย  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 2  ราย 
 

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

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

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับ
การประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 12 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่    ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 12  
ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางวราภรณ์             
              บุญประวัต ิ
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.บ้านวังตะเคียน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
25 ม.ค. 2562 

1. ผู้อ านวยการร.ร.วัดบ้านเก่า 
(กรณีไม่มีผู้อ านวยการร.ร.)    

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสมบัติ  เหลืองแดง 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์ 
    ครู ร.ร.วัดท่าล้อ 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.ภัทรภร  บุญอุทิศ     
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.บ้านเจ้าเณร 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
29 ม.ค.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.บ้านพุน้ าเปรี้ยว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางบุญเนิน  ผาดสีเสน 
(ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอารุณ  จิตอารีย์ 
    ครู ร.ร.บ้านปากนาสวน 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.กมล สุขกุล 
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ          
ศษ.บ.มัธยมศึกษา-ภาษาไทย 

ภาษาไทย /           
25 ธ.ค.2561 

1. ผอ.ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปฐม  แหนกลาง 
ผอ.ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพณาวัลย์ บุญยปรรณานนท์ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยเขย่ง                                
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางสุภาศินีย์ ภูทัดดวง 
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ        
ค.บ.นาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์  /          
25 ธ.ค.2561 

1. ผอ.ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปฐม  แหนกลาง 
ผอ.ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวารุณี พรมฝ้าย 
ครู ร.ร.บ้านอูล่อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  สาขานาฏศิลป์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางวริศยา ภูติกาญจน ์
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.วัดปรังกาสี        
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

เทคโนโลยีฯ/            
19 ธ.ค.2561 

1. ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายศราวุฒิ วงษ์เอก 
ผอ.ร.ร.บ้านหินแหลม  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุวิมล อ่อนสนิท 
ครู ร.ร.บ้านเสาหงษ์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
สาขาเทคโนโลยีฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.ดาวไสว  ขุนทอง 
ผอ.ร.ร./ช านาญการ  
ร.ร.บ้านห้วยเขย่ง 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

4 ธ.ค. 2561 

1.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายภิรมย์  จันทร์โนติ๊บ 
ผอ.รร.บ้านประจ าไม้ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายปฐม  แหนกลาง 
ผอ.รร.บ้านปากล าปิล็อก 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

5 นายสุวินัย  พลีเพื่อชาต ิ
ผอ.ร.ร./ช านาญการ 
ร.ร.บา้นป่าไม้สะพานลาว 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

24 ธ.ค. 2561 

1.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายโดม  แผนสมบูรณ์ 
ผอ.รร.บ้านดินโส 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายละมูล  บูชากุล 
ผอ.รร.วัดหินดาด  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.อณริดา  รู้ประมาณ 
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. บรหิารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
23 พ.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุภาพ  ชุ่มชื่น 
ครู ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์  
ครู/ช านาญการ ร.ร.บ้าน
หนองใหญ่ (หนองปรือ) 
ค.บ.ดนตรีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
25 ธ.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ 
(ใกล้เคียง) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุภาพร  พูลเพ่ิม 
ครู ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นายนพดล  ขุนช านาญ 
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
18 ม.ค. 2562 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์ 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.ศิริกาญจน์  
             กาญจน์ตรง
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
ศศ.บ. สาขา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
30 ม.ค.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
ผอ ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพิชยา ดอกพรม 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2 น.ส.ภัททิรา ศภุมาศ 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
กศ.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
30 ม.ค.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
ผอ ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนิรมนต์ จงเจริญ 
ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  12 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 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  12 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  12 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิ น แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

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

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
   

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

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 9 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จ านวน 2  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จ านวน 2  ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จ านวน 5  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 ท่ี ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     

ด้านที่ 2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช 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 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
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4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
แล้ว  จ านวน 9 ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.ผกาวลัย์             
             สุขเพิ่ม 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.วัดกร่างทอง-
ราษฎร์บูรณะ 
 

ค.บ.
(ภาษาไทย) 

ค.ม.               
(วิจัยและ

ประเมินผล
การศึกษา) 

ภาษาไทย /                  
14 ธ.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 86.00 96.00 91.67 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 92.50 83.75 90.00 

2 น.ส.ดวงกมล             
         แขวงเมือง 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.บ้านองสิต 
 

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ม.             
(การบริหาร
การศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ / 
14 ธ.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 96.00 92.00 92.67 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 90.00 85.00 85.00 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.ปวรรณิธิ    
           พรศิริ          
ครู ร.ร.อนุบาล 
สังขละบุรี 

ศศ.บ./
บรรณารักษศา

สตร์และ
นิเทศศาสตรื  
ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
16 ต.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 94.00 92.67 
ด้านที่ 2 100 70 91.00 90.00 93.00 91.33 

2 นายประเดิม   
         มีล้อม 
ผอ.ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา 

ค.ม../ 
การบริหาร
สถานศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
21 ก.ย. 61 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 87.00 87.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 79.50 79.50 79.50 79.50 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 5 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.อรพรรณ   
       เคล้าเครือตา 
ครู ร.ร.บ้านหนอง-
มะสัง 
 

ค.บ.
การศึกษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 
 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
28 ก.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 93.75 93.75 94.58 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

2 น.ส.ศิริฉตัร   
       ศรีคล้ า 
ครู ร.ร.บ้านหนอง-   
แสลบ 
 

ค.บ.
การศึกษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
17 ต.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 94.00 93.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 92.50 91.25 92.50 

3 น.ส.ศศิธร   
         คล้ายเจ๊ก 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
 

ค.บ.สังคม
ศึกษา 

 

สังคมศึกษา/ 
29 ต.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 86.00 93.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 80.00 87.50 87.08 

4 น.ส.กิ่งกาญ   
       จงประจันต ์
รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนอง
ประดู ่
 

ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

การบริหาร
สถานศึกษา/ 

12 พ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 90.00 93.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 92.25 83.50 91.00 88.91 

5 น.ส.จรยิา  
       ไชยศรีมาลย ์
ผอ.ร.ร.บ้านหนอง-
หวาย  

ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

การบริหาร
สถานศึกษา/ 

1 มิ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 84.50 84.00 84.50 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 9 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 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 9 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.16 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 3) 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 13  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 8 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 3 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 1 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 1 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 
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 มาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่ อง 

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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  13 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   12 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   1 ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด ใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

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 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 8 ราย 
 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรณีปรบัปรุงครั้งท่ี 1)  จ านวน 1 ราย 
1. นางวรัลดา  หนูรุ่น 

ครู ร.ร.บ้านหนองแก 
(สามัคคีวิทยา) 
ศศ.บ(การพัฒนาชุมชน) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
ฯ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
29.00 

57.50            
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ธ.ค.2561/ 
  19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 86.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
2 นางอมรรัตน์             

         คล้ายห้างหว้า
ครู ร.ร.บ้านปากนา-สวน 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75            
26.00 

48.75            
27.00 

48.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ม.ค.2562/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 74.75 75.75 74.75 

3 ที่ร.ต.กิตโิรจน์             
               อ านาจ
คร ูร.ร.บ้านท่าเสด็จ 
ศศ.บ(ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
ศษ.ม.   
(การบริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 ม.ค.2562/ 
14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)จ านวน 1 ราย 
4. นางขวัญหทัย             

                สมรูป 
ครู ร.ร.บ้านจันอุย 
วท.บ.                         
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 
 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.50            
26.00 

45.50            
30.00 

45.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 ต.ค.2561/ 
  14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 71.50 75.50 72.50 
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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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
5 นางกฤษดา   

      ธรรมรังษี   
ครูร.ร.บ้านจัยอุย 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)            
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00 
30.00 

40.00 
32.00 

40.00 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
23 พ.ย.2561/ 
19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 70.00 72.00 70.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)จ านวน 1 ราย 
6 นางสุรีรตัน์   

     เรืองสิริวโรดม  
ครูร.ร.บ้านหนองเป็ด 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)            

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
29.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 ม.ค.2562/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 76.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
7 นายนิเวศน์  ขันทวี   

ครูร.ร.วัดชุกพี้ 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)       

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จ านวน 1 ราย 
8 น.ส.กนกวรรณ   

     พูลสวัสดิ์   
ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ 
ค.บ. (ประถมศึกษา)         

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.ค. 2560/ 
24 ต.ค.2557 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.00 73.00 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปรบัปรงุครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
1. นางวลีพร  สอนมะณ ี

ครู ร.ร.วัดดอนขมิ้น 
ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.00 
26.00 

46.00 
26.00 

46.00 
31.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
28 ก.ย. 2561/ 
22 ต.ค. 2558 คะแนนรวม 100 70 72.00 72.00 77.00 

2. นางสาวปีย์รดา   
      แช่มช้อย 
ครู ร.ร.วัดสนามแย้ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศกึษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

42.50 
29.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
14 ก.ย. 2561/ 
19 ก.ค.. 2559 คะแนนรวม 100 70 70.50 70.50 71.50 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวน 1 ราย 
3 นางทรงพร   

สุวรรณประเสริฐ 
ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
30.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
28 ก.ย. 2561/ 
22 ต.ค. 2558 คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 87.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระปฐมวัย  (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  จ านวน 1 ราย 
1. น.ส.สมุาลี  

      อินทราพงษ์ 
ครู ร.ร.บ้านกุยแหย ่
วุฒิ ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)              

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
23 ก.ค.2561/      
20 ส.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (กรณีปรับปรุง ครั้งที่ 1)  จ านวน 1 ราย 
1 น.ส.จิตญาดา  ศรีปน 

ครู ร.ร.บ้านล าอีซู 
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
27.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์ 
1 พ.ย. 2561/ 
14 ส.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 73.25 72.25 72.25 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 13 ราย ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 8 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 7 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 1 ราย 

 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 3 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 3 ราย 

 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 

 

1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะ เวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใน 6 เดือน จ านวน 1 ราย  
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เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 13 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 
12 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  12 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 13 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  12  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 12 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขัน้ต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ    
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6.17   เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ                   
(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นางนันทวรรณ  นิลวรรณา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

 

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

(มาตรา 53 และ54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
4.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นางนันทวรรณ  นิลวรรณา  ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ได้
เสนอค าขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ก.ค.ศ. 2) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ก.ค.ศ.3/1) และได้ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ จ านวน  3 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่อง รายงานพัฒนารูปแบบการสอนพัฒนาการคิดด้วยชุดกิจกรรม                
การเรยีนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                               1.2 งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง โลกของสิ่งมีชีวิต                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
                               1.3 เอกสารประกอบงานวิจัย เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิต ในท้องถิ่น                   
ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 และชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโลกของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รวมจ านวน 4 ชุด             
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2561 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน 9 ราย 
ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตั้งกรรมการชุดที่ 1 ประเมิน ด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
   3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการ           
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
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                   4. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ดังนี้ 

                   4. คณะกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการของ                   
นางนันทวรรณ  นิลวรรณา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้ขอรับการประเมิน
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญแล้ว เห็นควรให้น าเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป (กรณี กศจ.ตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วย
กลั่นกรอง) 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/  
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นของ
คณะกรรมการ กรรมการ 

คนที่ 1 
กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางนันทวรรณ             
              นิลวรรณา 
คร/ูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
ค.บ.(เคมี) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 75 96 96 95 95.66 ผ่านการ
ประเมิน ด้านที่ 2 100 75 80 87.50 85 84.16 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวสอบแล้วปรากฏว่านางนันทวรรณ  นิลวรรณา                

ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็ นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบกับคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้ พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วจึ ง เห็นควรอนุมัติผลการประเมินของ                        
คณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) 
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือน าเสนอก.ค.ศ. พิจารณา
ต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางนันทวรรณ  นิลวรรณา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรีย ง ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ  

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3 )  
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือน าเสนอ ก.ค.ศ.            
เพ่ือพิจารณาต่อไป        

 

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน)  จ านวน  4  ราย  
ดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3       จ านวน   1  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                      จ านวน  3  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. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

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

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

ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 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 
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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  4  
ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมิน
และเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน  เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) 
จ านวน  4  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นายอัครเดช   
                สาราโรจน ์

คร ู ครูช านาญ
การ 

32,060 บ้านดินโส ทองผาภูม ิ
กาญจนบุรี 

6 มิ.ย.2561 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. น.ส.นันทินี  ภุมรินทร ์ คร ู ครูช านาญ
การ 

34,430 วิสุทธรังษี ท่าม่วง 
กาญจนบุรี 

18 มิ.ย.2561 

2. น.ส.ธัญญารัตน์  โพธิ์ทอง คร ู ครูช านาญ
การ 

34,430 วิสุทธรังษี ท่าม่วง 
กาญจนบุรี 

21 มิ.ย.2561 

3. นางปวีณา เกษมโสตร คร ู ครูช านาญ
การ 

29,690 วิสุทธรังษี ท่าม่วง 
กาญจนบุรี 

20 มิ.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  4   ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่  15 หน้า 172-175  ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 4  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร ด าเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 4 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

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

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 รายท้ังนี้  ไม่ก่อนวันท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ  และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 4 ราย 

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
จ านวน 4 ราย  
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3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  จ านวน 4 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ  

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ    
 

6.19 เรื่อง   การปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี บ. 482/2561 
                กรณีนางชวารา มากมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
                ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 354/2559 สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่  นางชวารา มากมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

 

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

มาตรา 23 (3) ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดี
ความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. ข้อ 8 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
ก าหนดให้ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้ง เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

3. ข้อ 12 ของ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 
2560 ก าหนดให้ ศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ที่ 354/2559 สั่ง ณ วันที่ 7 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี 16 หน้า 176-178 )  

5. ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 482/2561 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี 17 หน้า 179-202 )  

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย นางชวารา มากมูล  ผู้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า  ที่ บ.183/2559  โดยยื่น
ฟ้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
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เขต 4 โดยขอให้พิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีอย่างยุติธรรมและต้องการขั้นอีก 0.5 ขั้น  และขอให้
เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 354/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่  ผู้ฟ้องคดี 0.5 ขัน้   

ศาลปกครองกลาง ได้มีค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า ที่  บ.183/2560 หมายเลข
แดงที่ บ.482/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีนี้  ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้มีค าสั่งที่ 354/2559 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม พ.ศ. 2559  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2559) ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบดังกล่าว 0.5 ขั้น
ทั้งท่ีเม็ดเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีเหลืออีกมาก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเชื่อตาม
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล) ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีว่า
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้ฟ้องคดี 0.5 ขั้น การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมาผู้ฟ้องคดี 
ได้รับทราบค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 จึงมีหนังสือ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ร้องทุกข์                    
ต่อ เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ต่อมา อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และ                 การ
ร้องเรียนความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ที่ท าการแทน ก.ค.
ศ.) ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 พิจารณาให้ยกค าร้องทุกข์ คดีนี้ศาลได้วินิจฉัยว่า ในการพิจารณา
ประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2559) ของข้าราชการครูในสังกัด
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล  การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ต าแหน่งผู้สอน) แบบที่หนึ่ง โดยส่วนที่หนึ่ง เป็นการพิจารณาตาม ข้อ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ก าหนดให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตาม
แนวทางการจัดการศึกษา  ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การประเมินในส่วนนี้ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดี
ได้คะแนนประเมินในส่วนนี้ใกล้เคียง ลดหลั่น กับข้าราชการครูในโรงเรียน ดังนั้นการประเมินและให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ เป็นการใช้ดุลยพินิจที่มีเหตุผลและรับฟังได้ ในส่วนที่สอง เป็นการพิจารณาถึงความ
ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินในส่วนนี้ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดี ไม่
ควรมีคะแนนประเมินยิ่งหย่อนไปกว่ากันมากนัก เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการครูจ านวน 15 คน ที่ได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม มี 14 คน ได้คะแนนใน
ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัยตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม และ ตอนที่ 4 การ
ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ เต็ม 200 คะแนน โดยมีผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวที่ได้คะแนนตอนที่ 2 การประเมินความ
ประพฤติในการรักษาวินัยตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม   จริยธรรม และ ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวม 164 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82 ดังนั้น การประเมินของผู้อ านวยการโรงเรียนในส่วนนี้จึงยังไม่สะท้อนภาพรวม
ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
และยังถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจที่มีเหตุผล เพียงพอ ดังนี้แล้ว คะแนนประเมินของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงควรได้ไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าข้าราชการครูรายอ่ืน  คือ ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการประเมินให้คะแนนในตอนที่ 2 การประเมินความ
ประพฤติในการรักษาวินัยตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม และ ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวม 200 คะแนน  เมื่อน าไปรวมกับคะแนนตอนที่ 1 ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมิน 260 คะแนน จึงเป็นคะแนนรวม
ทั้งสิ้น 460 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมินดีเด่น(90-100%) ตามข้อ 7.2 ของประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการ
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พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษามีมติเห็นชอบ ตามผลการ
ประเมินของผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้ถูกฟ้องคดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้มีค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ที่ 354/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีครึ่งขั้น จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้ เพิกถอนค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ที่ 354/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง 
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) 
เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ครึ่งขั้น  (0.5 ขั้น) โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีมีค าสั่งดังกล่าว และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษาว่า เนื่องจากในขณะที่
ศาลมีค าพิพากษานี้ อ านาจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ถูกก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง ของ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 2560 ประกอบกับ ข้อ 4 วรรคหนึ่ง ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑0/๒๕59 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่   
21 มีนาคม 2559 จึงควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องด าเนินการตามกฎหมายร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือพิจารณาออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามค า
พิพากษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นสมควรเพิกถอนค าสั่งส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 354/2559 สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง เลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะ
ในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล ครึ่งขั้น (0.5 ขั้น)   โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่มี
ค าสั่งดังกล่าว ตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ลงวันที่   27 ธันวาคม 2561 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.482/2561 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 354/2559  สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล ครึ่งขั้น (0.5 ขั้น)  เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 จะได้ด าเนินการในส่วนของผู้ฟ้องคดี (นางชวารา  มากมูล) ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลปกครอง
กลาง ต่อไป 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.20 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม  (ลับ) เข้าร่วมประชุม โดย
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลงมติได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ออกจากห้องประชุม พร้อมด้วยนายอนันต์ กัลปะ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด 
อกศจ.กาญจนบุรี ด้วย เพ่ือมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลางซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรม
ได ้

 

6.20 เรื่อง   วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

6.21 เรื่อง   วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
       7.1 เรื่อง   การขอใช้ต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้บรรจุแต่งตั้งผู้อ านวยการ

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ  ต าแหน่งเลขที่ 4932  เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาช้าง 
ต าแหน่งเลขที่ 2946  เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  เนื่องจาก  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เป็นโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนพิเศษที่จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนในพระราชด าริ ซึ่งไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นเวลานาน จึงจะขอความเห็นชอบขอสงวนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ   เพ่ือใช้
รับย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการต่อไป 

 

ที่ประชุม   
รับทราบและมีมติไม่ให้เปลี่ยนแปลงต าแหน่งว่างจากโรงเรียนบ้านกองม่องทะ  เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านเขาช้าง  เนื่องจาก มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2561 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2554 ก าหนดไว้ใน “ฉ.การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง เพ่ือใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ     
การคัดเลือก” ไว้แล้ว และประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ต าแหน่งว่าง 
สายงานบริหารสถานศึกษา ปรจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) ตามประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังนั้น อาจจะเกิดความ
ไม่เป็นธรรมกับการย้ายและการคัดเลือกได้  มติที่ประชุม  จึงไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงต าแหน่งว่างตามที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอได้ 
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เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 

 
        (ลงชื่อ)                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 














































































































































































































































