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ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562   เมื่อวันที่ 11  
กุมภาพันธ์  2562 

3 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  3.1 ผลการพิจารณาค าร้องทุกข์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ราย นาย
คณิต ชูลาภ) 

3-4 

   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ลาออกจาก
ต าแหน่ง 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 รับทราบแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5-7 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 รับทราบการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

7-8 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 

9-12 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ปี 2561 

13 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือ
การศึกษาดูงาน 

13 

ระเบียบวาระท่ี  4.7 
 

การจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563 – 
2565 และแผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ภายใต้กลไกการด าเนินงาน ก.บ.ภ. ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

13-14 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 

14-19 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 การด า เนิ น งาน โครงการ TFE  (Teams For Education) ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชองส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 

19-21 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 22 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าอ าเภอ (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

22-24 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 

25-26 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  งบลงทุน 

27-28 

ระเบียบวาระท่ี  5.4 ขอความเห็นชอบปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี
บริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 
2562 
 

29-30 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

31 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การร้องทุกข์คณะท างานการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 
(เพ่ิมเติม)   

31-33 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) 

33-25 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 
(พิจารณารอบที่ 1) 

36-39 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู กรณี พิเศษ  

40-44 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติ
ราชการเป็นการชั่วคราว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

45-46 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

46-47 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย 
(โครงการกอง ทุนการศึกษา)  

48-50 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้ าที่ ต าแหน่ งผู้ อ าน วยการสถานศึ กษ า สั งกั ดส า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  

51-53 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ. 2561 (กรณีหลักสูตร ไม่รับการรับรองและถูกเพิกถอนใบ
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา) 

54-56 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง
บุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่ วไป 
ระดับช านาญงาน 

57-58 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและ แต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

59-62 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

63-66 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การขอรายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ งไปขึ้นบัญชี เป็นผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)   

67-69 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

70-72 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

73-79 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

80-84 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) 

84-88 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ท่ี
เสนอขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 12/2561 

88-91 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านท่ี 1  และด้านท่ี 2) 

91-94 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 3) 

94-103 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

104-105 

ระเบียบวาระท่ี  6.22 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว21/2560) 

106-109 

ระเบียบวาระท่ี  6.23 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ   

109-112 

ระเบียบวาระท่ี  6.24 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนใน
กรณีท่ีได้รับคุณวุฒิ เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

113-115 

ระเบียบวาระท่ี  6.25 แก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ เพ่ิมโทษ 

115-116 

ระเบียบวาระท่ี  6.26 การปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี       
บ.482/2561 กรณีนางชวารา มากมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

116-118 

ระเบียบวาระท่ี  6.27 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนต าแหน่งว่าง 
 

119-121 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  122 
   

ภาคผนวก  123 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1  วาระท่ี 3.1 124-130 
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 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8  วาระท่ี 5.2 170-173   
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9  วาระท่ี 5.2 174-177 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 10 วาระท่ี 5.3 178-179 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 11 วาระท่ี 5.4 180-185 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 12 วาระท่ี 5.4 186-200 
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 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 17 วาระท่ี 6.3 213-214   
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 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 20 วาระท่ี 6.7 226-228 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 21 วาระท่ี 6.8 229-233 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 22 วาระท่ี 6.8 234-251 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 23 วาระท่ี 6.9 252-259 
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 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 34 วาระท่ี 6.22 337-338   
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 35 วาระท่ี 6.23 337-338   
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 36 วาระท่ี 6.24 339-348 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ ๓/2562 

วันอังคารที่  1๒  มีนาคม  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

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

1. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. นางสาวพัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ปฏิบัติราชการแทนศึกษาธิการภาค 4 

3. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

5.  นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
8. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                  
9. นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

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

5. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
                                       ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

6. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
8. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.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. นางวลีพร  ภาคภูมิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
7. นางเบญญาภา  เพ่ิมพูน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
8. นายชาลี  ส ารองทรัพย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางสุธินันท์  พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
14. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
15. นางสาวสาวิณี  สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
16. นางสาวดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
17. นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  จังหวัดกาญจนบุรี

จะจัดประชุมเตรียมพร้อมในพิธีจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ซึ่งเป็นพิธีที่ส าคัญยิ่งของประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึ่งแม่น้ าสามประสบนี้ 
เป็นบริเวณที่ล าน้ าสามสาย ประกอบด้วย ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ าแคว
น้อย ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 6 
เมษายน 2562 ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรี  ก าหนดพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์เวลา เวลา 11.52 
– 12.38 น. ณ แม่น้ าสามประสบ  บ้านวังกะ  ต าบลวังกะ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และพิธีท าน้ าอภิเษก 
ในวันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 17.10 – 22.00 น.  และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก  ในวันอังคาร 
ที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ  พระอุโบสถ  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี   

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนชาวกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  การแต่งกาย 
ข้าราชการแต่งกายเต็มยศ ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง   จากนั้นจะน าน้ าทั้งหมดจากทุกแห่งไปเข้าสู่พิธี
อภิเษก เพ่ือเสกน้ ารวมกัน ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และจะแห่เชิญน้ าที่
ประกอบพิธีแล้วไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เพ่ือเตรียมใช้ในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีจะได้ประชุม
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เตรียมพร้อมในพิธีจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12  มีนาคม   2562 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ ๒/2562 เมื่อวันที่ ๑๑  
กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2562 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง    ผลการพิจารณาค าร้องทุกข์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ราย นายคณิต ชูลาภ) 
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

 ตามที่ นายนายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ค่าคะแนนการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 “การพิจารณาจากการเป็น หรือเคยเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานหรือวิทยากรฯ” 
และขอเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 เนื่องจากอ้างว่าตนเองควรได้รับคะแนนองค์ประกอบดังกล่าว เป็นระดับชาติขึ้นไป/กระทรวง/กรม 
เท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งจากเดิมพิจารณาให้เป็นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ จังหวัด เท่ากับ 3 คะแนน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการย้ายและท าหนังสือหารือไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือวินิจฉัยคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายของผู้ร้อง
ทุกข์ และขอขยายระยะเวลาการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี ไว้ก่อน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ก าหนดว่า “กรณีที่มีปัญหาขัดข้องหรือ
เกิดความลักลั่นในการพิจารณาย้ายในภาพรวมของจังหวัด ให้เป็นดุลพินิจของ กศจ. ที่จะพิจาณาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ มติของ กศจ. เป็นประการใดให้ถือเป็น อันสิ้นสุด” จึงได้มีการน าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพ่ือให้มีการพิจารณา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในต าแหน่งที่ได้มีการชะลอไว้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ย้าย นายท านุ วงษ์น้อย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี และให้ย้าย นายประมวล ศรีบูจันดี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (เนื่องจากการเลื่อนไหล) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561  
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ต่อมา นายนายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ได้ท าหนังสือ
ร้องทุกข์ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. กรณีร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาย้ายไปด ารงต าแหน่งโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยสรุป
ประเด็นที่ร้องทุกข์และอ้างว่ามิชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ 

 

1. กระท าโดยไม่มีอ านาจ กระท าการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเกินกว่าที่มติ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ 
2. กระท าการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยไม่พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด น่าจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

3. กระท าการโดยที่องค์ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้ งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ไม่ครบ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้มติใดๆ ในการประชุม  จึงมิชอบด้วยกฎหมาย 

4. กระท าโดยการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นการด าเนินการประชุมโดยกระท าผิด ตามาตรา 13 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

5. การกระท าการวินิจฉัย การให้คะแนนในการประเมินศักยภาพในข้อ 4 ข้อ 4.1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากเป็นการกระท าที่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  
 

บัดนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าร้องทุกข์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่
นายนายคณิต ชูลาภ ได้ร้องทุกข์ไปนั้น กคศ.พิจารณาแล้ว เห็นว่า การด าเนินการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ค าร้องทุกข์ฟังไม่ข้ึน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกค าร้องทุกข์ (รายละเอียด
ดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 124-130 )  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ลาออกจากต าแหน่ง 
 

 

ตามค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ ๑๐๖๐/
๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งนายนาเคนทร์  ทองไพวัลย์ เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (อกศจ.)  เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                   

บัดนี้   นายนาเคนทร์ ทองไพวัลย์  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (อกศจ.) เนื่องจาก ได้ย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดหนองคาย  ทั้งนี้ เ พ่ือให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ข้อ ๒ (๖) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารใน
พรรคการเมือง และข้อ ๔ (๓) ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของ
การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๒ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่อง    รับทราบแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในการเลื่อน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยพิจารณาแล้วมีมติดังนี้                 
  1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31       
มีนาคม 2551  

2. ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก วันที่ 26 กันยายน 2561                   
และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้  

3.1 การเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้
ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 

3.2 การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ให้ ใช้ฐานในการค านวณและช่วง
เงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงนิเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดฐานในการค านวณ ดังนี้ 
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อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 

คศ.5 60,840 – 76,800 บน 68,560 
29,980 – 60,830 ล่าง 60,830 

คศ.4 50,330 – 69,040 บน 59,630 
24,400 – 50,320 ล่าง 50,320 

คศ.3 40,280 – 58,390 บน 49,330 
19,860 – 40,270 ล่าง 37,200 

คศ.2 30,210 – 41,620 บน 35,270 
16,190 – 30,200 ล่าง 30,200 

คศ.1 24,890 – 34,310 บน 29,600 
15,440 – 24,880 ล่าง 22,780 

ครูผู้ช่วย 19,910 – 24,750 บน 22,330 
15,050 – 19,900 ล่าง 17,480 

 
 3.3 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 

คะแนน แบ่งเป็น  
- องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนน 

70 คะแนน) 
- องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ (คะแนน 30 คะแนน) 
   ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้  
 ดีเด่น  (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
 ดีมาก  (ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
 ดี  (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 พอใช้  (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
 3.4 การค านวณวงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน            

ในแต่ละรอบการประเมิน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.4.1 การบริหารวงเงินในภาพรวมของส่วนราชการ โดยนับรวมเงินเดือนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่  ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 
1 กันยายน แล้วแต่กรณี มาค านวณวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3  

  3.4.2 การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากมีเงินเหลือไม่สามารถน ามาใช้ใน รอบ การประเมิน
ต่อไปได้อีก 

  3.4.3 แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 3.4.1 ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 
ต าแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  และกลุ่มที่ 2 ต าแหน่งและ               
วิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 และ คศ. 5 
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  3.4.4 ก าหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลไม่เกินร้อยละ 6 ของ
ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 131-143)   

 

กฎ ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก วันที่ 26 กันยายน 2561 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง   รับทราบการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขต  
               พื้นที่การศึกษา 
  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38  ค.(2) 
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่ได้รับจัดสรร
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้ตรวจสอบต าแหน่งตามบัญชีจัดสรรให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริ งแล้วน าไป
ก าหนดเป็นต าแหน่งศึกษานิเทศก์ตามจ านวนต าแหน่งที่ได้รับจัดสรร 

๒. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ตรวจสอบการตัดโอนต าแหน่งที่ได้รับ
จัดสรรตามค าสั่งการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปก าหนดเป็นต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่  กคศ.ก าหนดใหม่                    
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560) หากเป็นการตัดโอนต าแหน่งไป
ก าหนดไว้ในกรอบอัตราก าลังใหม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรไปก าหนดเป็นต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าว(ตาม
เงื่อนไขก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่) 

๓. ให้ใช้ต าแหน่งที่ได้รับจัดสรร เพ่ือการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้รับจัดสรรต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  จ านวน 5 อัตรา  ดังนี้ 
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ที ่

ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ต าแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร  

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/ 
ระดับ 

ขัน้ 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 ศึกษานิเทศก ์ 93 คศ.4 58,390 ศึกษานิเทศก ์ 93 คศ.4 58,390 จัดสรรคืน 
2 นักวิชาการ

ศึกษา 
อ 43 ช านาญการ

พิเศษ  
53,710 นักวิชาการ

ศึกษา 
อ 43 ช านาญ

การพิเศษ 
53,710 จัดสรรคืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
3 ศึกษานิเทศก ์ 50 คศ.4 66,960 ศึกษานิเทศก ์ 50 คศ.4 66,960 จัดสรรคืน 
4 นักจัดการงาน

ทั่วไป 
อ50 ช านาญการ 49,400 นักจัดการงาน

ทั่วไป 
อ50 ช านาญ

การ 
49,400 จัดสรรคืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
5 นักจัดการงาน

ทั่วไป 
อ 1 ช านาญการ

พิเศษ 
56,980 นักจัดการงาน

ทั่วไป 
อ 1 ช านาญ

การพิเศษ 
56,980 จัดสรรคืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 และเขต 4  ได้ตรวจสอบต าแหน่ง   
ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวและน ามาก าหนดต าแหน่งตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

ที ่

ต าแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร ก าหนดต าแหน่ง  

หมายเหต ุต าแหน่ง ต าแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที่ 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 ศึกษานิเทศก ์ 93 คศ.4 58,390 ศึกษานิเทศก ์ 93 คศ.4 58,390 ก าหนดเป็นต าแหน่งเดมิ 

2 นักวิชาการ
ศึกษา 

อ 43 ช านาญ
การพิเศษ 

53,710 นักวิชาการ
ศึกษา 

อ 43 ช านาญ
การพิเศษ 

53,710 ก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
3 ศึกษานิเทศก ์ 50 คศ.4 66,960 ศึกษานิเทศก ์ 50 คศ.4 66,960 ก าหนดเป็นต าแหน่งเดมิ 

4 นักจัดการ
งานท่ัวไป 

อ50 ช านาญ
การ 

49,400 นักวิชาการ
ศึกษา 

อ39 ปฏิบัติการ/
ช านาญ
การ 

49,400 ก าหนดเป็นต าแหน่ง
ใหม่ตามค าสั่งการ
ก าหนดต าแหน่งและ
เง่ือนไขตามกรอบ
อัตราก าลังใหม่(ว 26) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
5 นักจัดการ

งานท่ัวไป 
อ 1 ช านาญ

การพิเศษ 
56,980 นักจัดการ

งานท่ัวไป 
อ 1 ช านาญ

การพเิศษ 
56,980 ก าหนดเป็น

ต าแหน่งเดิม 

                
                  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 144-147 )   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง    รบัทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง 
                 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 
                 ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
  

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2561 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 110 อัตรา 
ประกอบด้วย 
  1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  48  อัตรา 
  2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน  22  อัตรา 
  3. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน  19  อัตรา 
  4. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน  20  อัตรา 
  5. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน  1   อัตรา 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ภายใน
วันที่ 1 มีนาคม 2562 การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัว  และเลือกโรงเรียน จ านวน 110 ราย (ส ารอง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 1 ราย) ได้รับการบรรจุและแต่ งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 110 ราย และมีผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สละสิทธิ์ จ านวน 1 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
ล าดับที่ได้รับ 
การคัดเลือก 

โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 

สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

1 นางสาวปรียา   พลายพงษา 1 วัดขุนไทยธาราราม สพป.กจ.1 
2 นายโกวิทย์   น้อยวิจิตร์ 2 วัดวังขนายทายิการาม สพป.กจ.1 
3 นายพจนรินทร์   เหลืองอรัญนภา 3 บ้านเจ้าเณร สพป.กจ.1 
4 นายณัฐพล   นิพัทธ์ธรรมกุล 5 บ้านหนองสะแก สพป.กจ.1 
5 นางโฉมเฉลา   ศรีสนาม 7 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป.กจ.1 
6 นางสาวศิริวรรณา   บุญเส็ง 9 ชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป.กจ.1 
7 นายสุชาติ   วรโพด 10 บ้านใหม่ (จีนาภักดิว์ิทยา) สพป.กจ.1 
8 ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา   บัวศิริ 14 บ้านหนองไผ่ สพป.กจ.1 
9 นางกชพร   รักราษฎร์ 15 วัดเขาน้อย สพป.กจ.1 

10 นางกฤษดา   ธรรมรังษี 16 บ้านท่ามะเฟือง สพป.กจ.1 
11 นายอภิชาติ   จันทร์สว่าง 17 วัดล าส ารอง สพป.กจ.1 
12 นางละมัย   ปานกลาง 21 บ้านท่ามะนาว สพป.กจ.1 
13 นายอภินันท ์  ลิ้มกุล 23 บ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กจ.1 
14 นางปณีตา   ตะพังพินิจการ 25 บ้านทุ่งนาคราช สพป.กจ.1 
15 นางสาววชรพร   เพ่ิมพูล 27 บ้านห้วยไร่ สพป.กจ.1 
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ที ่  

ชื่อ – สกุล 
ล าดับที่ได้รับ 
การคัดเลือก 

โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 

สังกัด 

16 นางกมลฉัตร   โล่ห์สุวรรณ 28 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กจ.1 
17 นายธีรศักดิ์   เอิบสภาพ 31 หนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กจ.1 
18 นางสาวณิชชยา   แสงสว่าง 33 วัดหนองบัว สพป.กจ.1 
19 นางสาวนพกนก   พลราชม 34 บ้านวังตะเคียน สพป.กจ.1 
20 นายกฤษกรณ ์  วงศ์สิทธิพิศาล 35 ท่าพะเนียดกุญชร สพป.กจ.1 
21 สิบเอกกฤชณรงค์   สุภาพ 37 บ้านทุง่ศาลา สพป.กจ.1 
22 นางสาวศราวดี   สุรินทรานนท์ 41 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.กจ.1 
23 นายบัณฑิต   เพชรเทียนชัย 56 บ้านตะเคียนงาม สพป.กจ.1 
24 นายอรรถชัย   รักราษฎร์ 59 ลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กจ.1 
25 นางพรรัตน์   สัมฤทธิ์สุทธิ์ 63 บ้านหนองปล้อง สพป.กจ.1 
26 นางสาวนันทินี   ภุมรินทร์ 65 วัดถ้ ามังกรทอง สพป.กจ.1 
27 นางเบญจวรรณ   กลิ่นเกษร 66 ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประตดู่าน สพป.กจ.1 
28 นางสาวรัชนีกรณ ์  วงษ์ทิพย์ 74 บ้านดงยาง สพป.กจ.1 
29 นายภมรพล   หงษ์เวียงจันทร์ 75 บ้านต้นมะพร้าว สพป.กจ.1 
30 นายมนตรี   อินจีน 76 บ้านหนองกลางพง สพป.กจ.1 
31 นายอนุศักดิ ์  แร่มี 78 บ้านหนองโสน สพป.กจ.1 
32 นายพัฒนา   จันทร์โอ 80 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กจ.1 
33 นางสุรีย์พร   น้ าทับทิมทอง 81 บ้านหนองปากดง สพป.กจ.1 
34 นางวันทนา   พรานเจริญ 84 บ้านหนองน้ าขุ่น สพป.กจ.1 
35 นายอัสนัย   สมานบุตร 87 บ้านวังปลาหม ู สพป.กจ.1 
36 นางรัตนาภรณ์   ปิ่นเพชร 88 บ้านรางสะเดา สพป.กจ.1 

37 นางเพชรรินทร์   เหล็กมา 89 บ้านท่าสนุ่น สพป.กจ.1 
38 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์   ปิ่นเปี้ย 92 บ้านโป่งโก สพป.กจ.1 
39 นางสาวณชัชฑ์ราณีย์   ศรีปานนาค 95 บ้านโกรกตารอด สพป.กจ.1 
40 นางนภสร   พุทธรักษา 99 บ้านหนองกวาง สพป.กจ.1 
41 นางสาวพุทธิกานต์   ตันประเสริฐ 100 บ้านท่าเสด็จ สพป.กจ.1 
42 นายประพัฒ   รุ่งเรือง 102 บ้านหนองมงคล สพป.กจ.1 
43 นางสาวนุชสรา   บุญเลิศ 103 บ้านเนินไพร สพป.กจ.1 
44 นายรัฐสิทธิ์   เบ้าอาสา 104 บ้านหนองอีเห็น สพป.กจ.1 
45 นายวรวิทย์   กลั่นบุศย์ 105 วัดหนองตะครอง สพป.กจ.1 
46 นายกฤตภัค   มหาบุญญารักษ์ 108 บ้านหนองหิน สพป.กจ.1 
47 นางสาวนันทวรรณ์   เหลืองเอ่ียม 109 จ ารูญเนติศาสตร์ สพป.กจ.1 
48 นายพนัชกร   อ่อนนวล 110 บ้านองหลุ สพป.กจ.1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

1 นางสุชาดา   ชาวนาดอน 6 วัดกระต่ายเต้น สพป.กจ.2 
2 นายสามารถ   จันหา 11 บ้านทัพพระยา สพป.กจ.2 
3 นางสาวรสสุคนธ์   มั่นคง 19 บ้านบึงวิทยา สพป.กจ.2 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
ล าดับที่ได้รับ 
การคัดเลือก 

โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 

สังกัด 

4 นางประทุม   บุญมาเกิด 24 บ้านห้วยยาง สพป.กจ.2 
5 นายธานี   เพิกเฉย 30 บ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กจ.2 
6 นายนพดล   เล็กบาง 38 วัดทุง่มะกรูด สพป.กจ.2 
7 นางชีวรัตน์   พลบ ารุง 40 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กจ.2 
8 นางสาวศรัณย์ภัทร   ประทุมชาติ 43 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กจ.2 
9 นายพิเชษฐ์   ฤทธิ์ศิริ 46 บ้านหนองตาคง สพป.กจ.2 

10 นายประยูร   อินทะนาม 47 วัดบ้านน้อย สพป.กจ.2 
11 นางสาวสุกัญญา   ดีประเสริฐ 54 บ้านชายธูป สพป.กจ.2 
12 นายกิตติศักดิ ์  ศรีทอง 60 วัดห้วยตะเคียน สพป.กจ.2 
13 นางสาวฉวีวรรณ   อินชูกุล 61 บ้านพนมนาง สพป.กจ.2 
14 นางสาวกิ่งกาญ   จงประจันต์ 64 บ้านสระจันทอง สพป.กจ.2 
15 นางสาวธัญชนก   ดอกพรม 67 เมตตาจิตต สพป.กจ.2 
16 นายประวัติชัย   อินทวิชัย 70 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กจ.2 
17 นายเกษม   ประจักษ์ศิลป์ 77 วัดหนองลาน สพป.กจ.2 
18 นายศักดิ์ชาย   ผิวสุข 79 บ้านหนองโพธิ์ สพป.กจ.2 
19 นายจิรศักดิ์   นิยมศักดิ์ 82 วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" สพป.กจ.2 
20 นางสุดาพร   ชูชื่น 85 บ้านวังรัก สพป.กจ.2 
21 นายจามร   วรรณากาญจน์ 86 วัดเขาตะพั้น สพป.กจ.2 
22 นางสาวอานุช   ศรสินชัย 93 บ้านท่าพะเนียง สพป.กจ.2 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

1 นายณัฐนันท์   ศาลางาม 4 บ้านห้วยมาลัย สพป.กจ.3 
2 นายทรงชัย   บัวขาว 8 บ้านไร่ สพป.กจ.3 
3 นางสาวพัชรรินทร์   ทะสม 18 บ้านวังผาตาด สพป.กจ.3 
4 นายสมพาน   ระวังรัมย์ 20 บ้านหาดงิ้ว สพป.กจ.3 
5 นายสุวรรณวัตต์   ปาละรัตน์ 26 หลุงกัง สพป.กจ.3 
6 นางสาวกัลยา   เรืองวงษ์งาม 29 บ้านกองม่องทะ สพป.กจ.3 
7 นางณัฐติกา   เหมือนสันเทียะ 39 บ้านห้วยกะทะทอง สพป.กจ.3 
8 นายเฉลิมพล   นาแซง 44 บ้านทุ่งเรือโกลน สพป.กจ.3 
9 นางสาวกัญญาภัค   อยู่อุย 50 บ้านหนองเจริญ สพป.กจ.3 

10 นางสาวภูวรินทร์   จาริยกันทะวงค์ 51 บ้านท่ามะเดื่อ สพป.กจ.3 
11 นางสาวนิภา   หวานชะเอม 52 บ้านใหม่พัฒนา สพป.กจ.3 
12 นางวัณทิพย์ภรณ์   ขาวผ่อง 53 บ้านดงโคร่ง สพป.กจ.3 
13 นางสุกัญญา   ฉิมรวย 57 บ้านพุเตย สพป.กจ.3 
14 นายนรากร   สุขวิสิฏฐ ์ 68 บ้านลุ่มผึ้ง สพป.กจ.3 
15 นายสมบูรณ ์  พันทิม 72 บ้านเขาพัง สพป.กจ.3 
16 นางสาวปีย์รดา   แช่มช้อย 91 บ้านช่องแคบ สพป.กจ.3 
17 นางกมลวรรณ   มีม่ัน 94 บ้านหนองปรือ สพป.กจ.3 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
ล าดับที่ได้รับ 
การคัดเลือก 

โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 

สังกัด 

18 นางสาววิไล   ค าสุรันทร์ 96 บ้านท่าตาเสือ สพป.กจ.3 
19 นายธงชัย   สังขวิภาส 97 บ้านหินดาด สพป.กจ.3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

1 นางปัญญา   ยะสงคราม 12 บ้านไร่เจริญ สพป.กจ.4 
2 นางสาววรรยุภา   ระดาดาษ 22 บ้านน้ าคลุ้ง สพป.กจ.4 
3 นางสาววัลย์รรินทร์   พูลเพิ่ม 32 บ้านหนองไก่ต่อ สพป.กจ.4 
4 นางภัทรดานันทน์   กรองแก้ว 36 บ้านเสาหงส์ สพป.กจ.4 
5 นายวุฒิชัย   สวุรรณรัฐ 42 บ้านหนองย่างช้าง สพป.กจ.4 
6 นายวรวุฒ ิ  ช่างท าดี 45 บ้านหนองตาก้าย สพป.กจ.4 
7 นางสาวรพีนภัส   ยศธนะเพ่ิมพูน 48 บ้านหนองใหญ่ อ.หนองปรือ สพป.กจ.4 
8 นายพงษ์ศักดิ์   สมภักดี 49 บ้านบึงหัวแหวน สพป.กจ.4 
9 นางสุปราณี   แซ่ลิ้ม 55 บ้านหนองหว้า สพป.กจ.4 

10 นายวชิระ   ประกอบ 58 บ้านพุพรหม สพป.กจ.4 
11 นางสาวจิตญาดา   ศรีปน 62 บ้านทุ่งโป่ง สพป.กจ.4 
12 นางสาวธิดา   ลือวันค า 68 บ้านหนองโพธิ์ สพป.กจ.4 
13 นางสาวณัฐธยาน์   เบกขุนทด 71 บ้านน้ าลาด สพป.กจ.4 
14 นายธวัชชัย   สัสดีทอง 73 บ้านหนองงูเห่า สพป.กจ.4 
15 นางสาวสุธันย์ชนก   ทรัพย์ย้อย 83 บ้านหนองกุ่ม สพป.กจ.4 
16 นายประสิทธิชัย   หมดทุกข์ 90 บ้านรางพยอม สพป.กจ.4 
17 นายสุรชัย   แก้วรุณค า 98 บ้านทุ่งกระบ่ า สพป.กจ.4 
18 นายวิชา   ล าใยขจี 101 บ้านหนองม่วง สพป.กจ.4 
19 นางกัณฐิกา   ชื่นใจ 106 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.กจ.4 
20 นางสาวพเยาว์   สาละสาลิน 107 บ้านหนองหวาย อ.บ่อพลอย สพป.กจ.4 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

1 นางนุชนาถ   สอนสง 1 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง สพม.8 
 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 13 คือ นางณพิชญา   เพชรพิมล มีความประสงค์ที่จะสละสิทธ์   
การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 148)  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงด าเนินการเรียกตัวตัวส ารองผู้ได้รับการคัดเลือกในล าดับที่ 110 คือ 
นายพนัชกร  อ่อนนวล มารายงานตัวและเลือกสถานศึกษาแทนผู้ที่สละสิทธิ์รายดังกล่าว  ตามมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามล าดับที่ที่ผ่านการคัดเลือกจนครบถ้วนตามจ านวน
ต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.5  เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
                 ปี 2561 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดรวบรวม และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  ปี 2561 โดยจ าแนกดังนี ้

1. ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561) ได้แก่ จ านวนสถานศึกษา  
จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ 

2. ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(สายสามัญ และสายอาชีพ)  จ านวนนักเรียนออกกลางคัน   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ฯลฯ 

3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5  หน้า 149)   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6  เรื่อง   ประชาสัมพันธ์รายช่ือสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการศึกษาดูงาน 

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     ประสานงานกับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขอรับการสนับสนุนข้อมูลสถานประกอบการ   ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่
เปิดให้นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาดูงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ในการนี้ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดส่งรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสถานประกอบการใน
จังหวัดกาญจนบุรี ที่เปิดให้นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาดูงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6  
หน้า 150-152)     ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทางการศึกษา/
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  เรื่อง    การจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563 – 2565 และ   
                แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้กลไกการด าเนินงาน   
                ก.บ.ภ. ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มี
นโยบายที่จะผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาคตามนโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็น
ประธานมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเป็ นรายภาค 6 ภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน นั้น 

                       ส าหรับการด าเนินงานจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ในฐานะเจ้าภาพการขับเคลื่อน
แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประสาน รวบรวมและเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
ข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563 – 2565 แผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ของส่วน
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ราชการและหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลาง และจัดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสนอผู้บริหารตามล าดับ
ชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอไปยัง สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ก.บ.ภ.ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

                     สรุปข้อเสนอแผนงาน โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2565  เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  มีสาระส าคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์    
256  โครงการ  ดังนี้  
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  (45 โครงการ) 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  (86 โครงการ) 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (96 โครงการ) 
                          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   ภัยแล้ง และ
คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (5 โครงการ) 
                          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (19 โครงการ) 
                          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ (5 โครงการ) 
                       ข้อเสนอแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา 
และการพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
                        (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7  หน้า 153-169  )   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8  เรื่อง   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการ  
               จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของ
ผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานต้นสังกัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เบื้องต้น) รวมทั้งสิ้น 7,621,687 บาท (เจ็ดล้าน
หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)  

โดยจ าแนกเป็น 1) แผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 5,414,177 บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่สองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)            
2) แผนงานบูรณาการ จ านวน  2,037,510  บาท (สองล้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 3) งบพัฒนาจังหวัด 
170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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                  วิสัยทัศน์ (Vision) : ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาในพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

                  พันธกิจ (Mission)  
                        1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
                        2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ 

              3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ                 
               4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

                  ค่านิยมองค์การ (Core Values) : มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  ท างานเป็นทีม 

                  เป้าประสงค์รวม (Goal)      
             1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
             2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

                  ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategics) 
          1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
                       2. พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
                       3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                        4. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

             5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            6. พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

                  เป้าประสงค์ตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
          1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
          2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน                                 
และประเทศ 
          3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
          4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
          5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับการเสรมิสร้างความมัน่คง 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติและการยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รบัการสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติด หรือภัยคกุคามในรูปแบบใหม ่ ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขนัที่สนองความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
3. ร้อยละของผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศของแต่ละหลักสตูร 

ร้อยละ 80  

4. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูสู้่การพัฒนาการศึกษา  1 โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
5. ร้อยละของจ านวนนักเรยีนที่มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน

มาร้อยละ 5 
6. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
แต่ละระดบั/สาระการเรียนรูผ้่านเกณฑ ์

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 40 

7. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ัน ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ร้อยละ 100 

8. ร้อยละของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่าน 
การอบรมเป็นผู้บังคับบญัชาลูกเสอืระดับตา่ง ๆ 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 
10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปา้หมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลกัสูตร/กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 

11. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน ไดร้ับการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม ร้อยละ 60 

12. ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศกึษาที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

14. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนกัรู้ในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                    และประสิทธิผล 

15.  ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  

ไม่น้อยกวา่  
ปีที่ผ่านมา 

(คะแนนเฉลี่ยรวม 
ไม่ต่ ากว่า 4.0575) 

16. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาที่มีต่อ 

การบรหิาร งานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ร้อยละ 80 

17. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา 
       (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสรมิการศึกษา)  

34 ภาคีเครือข่าย 
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         กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
  กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน และกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว 
   1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
                    กลยุทธ์ 
   2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
   2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
   2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ 
                         3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศ การวัดและประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพื้นที่ ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม  ทวิศึกษา) 
    3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมือง      
    3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
     4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์  
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสรมิสร้างคุณภาพชวีิตในพ้ืนที ่
    5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ 

   6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
                  6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
   6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่        

ภาค และส่วนกลาง  
   6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพ้ืนที่ 
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   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  

สรุปงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   (ย.6) 

2,378,697 

2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด    (ย.๖) 69,180 

3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (ย.3) 54,800 

4 ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  (ย.6)  120,000 
5 จัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ระดับจังหวัด  (ย.1) 
68,400 

6 สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล ระดับภาคและระดับ
จังหวัด     (ย.6) 

49,000 

7 จัดงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี   (ย.2) 

50,000 

8 ส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการ                  
กองทุนการศึกษาสู่ความยั่งยืน    (ย.1) 

23,900 

9 การตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้เงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เอกชน     (ย.6) 

30,000 

10 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ     (ย.3) 35,000 
11 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยองค์คณะ

บุคคล     (ย.6) 
400,000 

12 จัดงานวันครู คร้ังที่ 63 พ.ศ.2562    (ย.2) 78,000 
13 ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 17 รายการ    (ย.6) 1,263,500 
14 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        (ย.6) 793,700 

 รวมงบประมาณแผนงานพื้นฐาน 5,414,177 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
15 TFE (Teams For Education)    (ย.3) 630,000 

16 Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา    (ย.3) 407,200 

17 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่    (ย.3) 320,000 

18 เพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นใน
รูปแบบที่เหมาะสม    (ย.4) 

240,000 

19 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย     (ย.3) 49,400 

20 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)   (ย.3) 335,880 

21 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (ย.6) 55,030 

รวมงบประมาณแผนงานบูรณาการ 2,037,510 
งบพัฒนาจงัหวัด  
22 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการ                            

กองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี    (ย.1) 
170,000 

รวมทัง้สิ้น 7,621,687 
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 หมายเหตุ  
                     1. มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือด าเนินงาน 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1.1  ยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-                       
เทพยวรางกูร (ย.1) 
                         1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   (ย.1) 

1.3  พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  (ย.1)                                            
1.4  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาฯ  (ย.1) 
1.5 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  (ย.1) 

                     2. มีโครงการที่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ได้แก่   โครงการ ศธ. จิตอาสา รณรงค์ลดการใช้
พลาสติก ศธจ.กาญจนบุรี  (ย.5) 
                    โครงการฯ ตามข้อ 1 – ข้อ 2  จะน าเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (เพ่ิมเติม) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.9  เรื่อง   การด าเนินงานโครงการ TFE  (Teams For Education) ตามแผนปฏิบัติราชการ   
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชองส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
                 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งโครงการฯ นี้ด าเนินงานทั้งในระดับกระทรวง  
ระดับภาค และระดับจังหวัด  

               วัตถุประสงค์ของโครงการ  
                    ๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องระดับภาคและระดับจังหวัด 
                    ๒. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ ๕๐ เพ่ิมข้ึน ระดับภาคและระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

                   ๓. เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

             เป้าหมายโครงการ (Output) 
                 เชิงปริมาณ 

                             1.มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในระดับภาค และระดับจังหวัด (๑๘ ภาค/ ๗๗ จังหวัด) 

                  ๒. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ ๕๐ เพ่ิมข้ึน ระดับภาคและระดับจังหวัด อย่างน้อย ๑ แนวทางต่อ ๑ จังหวัด 
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                  ๓. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

              เชิงคุณภาพ 
                  ๑. มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับภาคและระดับจังหวัดเพ่ือส่ง เสริม         

การจัดการเรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                  ๒. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ

ถ่ายทอดทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัดร่วมกัน 

                  ๓. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านกว่าเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

              เ พ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์  จั งหวัดกาญจนบุรี                      
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี   (ค าสั่งจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ ๓๙๒/๒๕๖๒) 
            แนวทางการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   

               ๑. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                ๒. คัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนารูปแบบ 

               ๓. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
               ๔. วิพากษ์/เสวนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 

               (ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานศึกษาธิการภาค ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกหน่วยงาน) 

              ๕. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก โดยจัดงบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาในการน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ตามข้อ ๒) จ านวน ๕ แห่ง  แห่งละ ๓๐,๐๐๐ 
บาท  โดย ศธจ. เป็นผู้เบิกจ่าย งบประมาณให้สถานศึกษา ตามแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ 
และตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง   

             ๖. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
                   ๖.๑. จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการ

เรียนรู้ในพื้นที่ แต่ละเขต ตามโครงการฯ จ านวน ๕ เขต ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดย ศธจ.   เป็นผู้เบิกจ่าย 
           ๖.๒ ประชุมรายงานความก้าวหน้าของสถานศึกษาน าร่อง จ านวน ๓ ครั้ง จัดสรรค่าพาหนะ
ให้โรงเรียนน าร่อง โรงเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท  
           ๖.๓ ประชุมสร้างความเข้าใจในรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน ส าหรับโรงเรียนน าร่อง 

          ๗. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
พ้ืนที ่
           ๗.๑ จัดสรรให้โรงเรียนน าร่อง เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน
ระดับจังหวัด  โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
           ๗.๒ จัดสรรให้โรงเรียนน าร่องที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานระดับภาค โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
            ๘. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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               การคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีเกณฑ์    
การคัดเลือกดังนี้ 
            ๑.  สถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              ขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐  (๓ ปีย้อนหลัง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

           ๒.  คัดเลือกสถานศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด จ านวน ๕ แห่ง  ประกอบด้วย 
                สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  จ านวน ๓ แห่ง  
                สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  
                   (รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  จ านวน ๒ แห่ง 
                 ** สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับอื่นๆ ** 
           ๓. คัดเลือกจากสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) 

              
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องฯ 
               ตามมติ กศจ.  คณะกรรมการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  
                              1. โรงเรียนวัดยางเกาะ 
                              2. โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 
                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
                              3.โรงเรียนบ้านอ่างหิน 
                              4.โรงเรียนบ้านนาใหม่ 
                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
                              5.โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 
                              6. โรงเรียนบ้านไร่ป้า 

                    7. โรงเรียนบ้านประจ าไม้ 
                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
                    8. โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 

                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
                              9.โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ 
                 (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา)  
                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ าอ าเภอ (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน  13  โรงเรียน    
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 2829  ลงวันที่ 

6 ธันวาคม  2561 
๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามท่ี สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล 
๑ โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนา
โรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยตั้งเป้าหมาย คือ 
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการ
สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสให้นักเรียนใน
พ้ืนที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็น
พลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับประถมศึกษาไปแล้วนั้น 

ในขั้นตอนนี้เป็นการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ  ซึ่ง สพฐ. 
ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาซึ่งได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้เริ่มให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ระยะเวลาในด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ระดับมัธยมศึกษา เริ่มด าเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และก าหนดส่งรายชื่อโรงเรียน
วันสุดท้าย ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้เสนอบัญชีรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าอ าเภอ (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ) เพ่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ด าเนินการพิจารณา 
กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ และรวบรวมส่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพ่ือจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

แนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ 
ตามนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรื่องโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ จะท าให้

โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชนเป็นต้นแบบมีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับ
มัธยมศึกษา) ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย  
                    คณะกรรมการ  

๑.๑ นายอ าเภอ                                                                              ประธานกรรมการ 
๑.๒ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘               รองประธานกรรมการ  
๑.๓ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                           กรรมการ  
๑.๔ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ               กรรมการ  
๑.๕ ประธานกลุ่มเครือข่ายหรือสหวิทยาเขต                                                       กรรมการ 
๑.๖ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา                                                       กรรมการ 
๑.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                      กรรมการ 
๑.๘ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                         กรรมการ 
๑.๙ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                           กรรมการและเลขานุการ  

หมายเหตุ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและส่งให้คณะกรรมการ ระดับจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป 

๒. คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับ
จังหวัด (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา) ประกอบด้วย  

๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย              ประธานกรรมการ  
๒.๒ ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ                                            รองประธานกรรมการ  
๒.๓ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน และผู้แทนส านักงานส่งเสริม
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                     กรรมการ  

๒.๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไมเ่กินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง                           
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร                        
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน                          กรรมการ  

๒.๕ ศึกษาธิการจังหวัด                                                             กรรมการและเลขานุการ  
๒.๖ รองศึกษาธิการจังหวัด                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ  

                 

               (กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไมเ่กินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยกไ็ด้)  
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หมายเหตุ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ า
อ าเภอ และรวบรวมส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 

บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้เสนอบัญชีรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าอ าเภอ  (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา) เพ่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด        
ได้ด าเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ เพ่ือส่ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  จ านวน 13  โรงเรียน  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน 13 โรงเรียน 
ที ่ รหัสโรงเรยีน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทรติดต่อ 
๑ ๑๐๗๑๐๒๐๔๔๙ เทพมงคลรังษ ี บ้านเหนือ เมืองฯ ๐๓๔-๕๑๑๓๒๐ 
๒ ๑๐๗๑๐๒๐๔๗๒ พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน พนมทวน ๐๓๔-๕๗๙๒๒๘ 
๓ ๑๐๗๑๐๒๐๔๔๗ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ๐๓๔-๖๗๒๖๓๑ 
๔ ๑๐๗๑๐๒๐๔๕๗ ศรีสวสัดิ์พิทยาคม ท่ากระดาน ศรีสวสัดิ ์ ๐๓๔-๖๙๖๑๒๐ 
๕ ๑๐๗๑๐๒๐๔๖๖ พังตรุราษฎร์รังสรรค ์ พังตรุ ท่าม่วง ๐๓๔-๙๑๙๕๕๐ 
๖ ๑๐๗๑๐๒๐๔๕๙ พระแท่นดงรังวิทยาคาร พระแท่น ท่ามะกา ๐๓๔-๖๐๑๙๖๗ 
๗ ๑๐๗๑๐๒๐๔๗๗ ประชามงคล สมเด็จเจริญ หนองปรือ ๐๓๔-๖๗๕๐๕๗ 
๘ ๑๐๗๑๐๒๐๔๕๕ บ่อพลอยรัชดาภเิษก บ่อพลอย บ่อพลอย ๐๓๔-๕๘๑๒๓๕ 
๙ ๑๐๗๑๐๒๐๔๗๙ ห้วยกระเจาพิทยาคม สระลงเรือ ห้วยกระเจา ๐๓๔-๙๑๙๗๘๕ 

๑๐ ๑๐๗๑๐๒๐๔๗๕ เลาขวัญราษฎรฺบ ารุง เลาขวัญ เลาขวัญ ๐๓๔-๕๗๖๒๗๖ 
๑๑ ๑๐๗๑๐๒๐๔๕๒ ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลุ่มสุม่ ไทรโยค ๐๓๔-๕๙๑๐๑๖ 
๑๒ ๑๐๗๑๐๒๐๔๖๙ ทองผาภูมิวิทยา ท่าขนุน ทองผาภูม ิ ๐๓๔-๕๙๙๔๖๔ 
๑๓ ๑๐๗๑๐๒๐๔๗๑ อุดมสิทธิศึกษา หนองล ู สังขละบรุ ี ๐๓๔-๕๙๕๐๒๗ 

  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8   ได้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ (1 อ าเภอ 1 โรงเรียน
คุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา) ดังกล่าวแล้ว  จึงเห็นสมควร  เห็นชอบรายชื่อโรงเรียนตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับ

มัธยมศึกษา)  จ านวน 13  โรงเรียน ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ 
2. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน  ลงนามรับรองในบัญชีรายชื่อโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ด าเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ (๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา) ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
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5.2     เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ของจังหวัด
กาญจนบุรี  เพ่ือร่วมด าเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล  ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพ ของบุคคล  

2. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 110/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กออกกลางคัน เด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 170-173  ) 

3. กรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ เด็กด้อยโอกาส  เด็ก
ออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จากมติการประชุมคณะกรรมการ   เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม กระทรวง ศึกษาธิการ ครั้งที่ 
1/2562 ระหว่างวันที่  22-23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมิราม่า ฮอลล์ โรงแรมมิราม่า วังบูรพา  
กรุงเทพมหานคร  

4. มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแผนงานบูรณาการ แผนงานแผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้อัตราการ
ออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง (อายุ3-18 ปี) โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 
จัดโครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ เด็กตกหล่นในรูปแบบที่
เหมาะสม วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1.ให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจั งหวัด สนับสนุนการบูรณาการ
แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินการของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
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การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ตามร่างรูปแบบโครงสร้างที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าจากฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ได้จัดท ารายชื่อของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่นของจังหวัดกาญจนบุรีและด าเนินการติดตามมาแล้วระยะหนึ่ง ควรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดกาญจนบุรี ในการตรวจสอบข้อมูล กลั่นกรอง จ าแนกประเภทกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ ม 
ได้แก่  1)กลุ่มเด็กพิการ 2) เด็กออกกลางคัน 3)เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน และ 4) กลุ่มเด็กที่จบภาคบังคับ (ม.3) แต่ไม่
เรียนต่อ เพ่ือตรวจสอบให้การช่วยเหลือและลงพ้ืนที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย รายงานผล ต่อกระทรวงศึกษาธิการใน
ภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี และมตทิี่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมคณะกรรมการในระดับอ าเภอลงไป ให้มี
ผู้น าศาสนาร่วมด้วย ได้แก่เจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าคณะต าบล ผู้แทนจากองค์กรเอกชนได้แก่สโมสรโรตารี สโมสรไลอ้อนส์   
จึงเห็นสมควรพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการตามร่างรูปแบบโครงสร้างที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและปรับลด เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของจังหวัด โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามร่างค าสั่ง
ที่เสนอ  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า หน้า 174-177)  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2562  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.แล้ว  
มีมติเห็นชอบตามทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที ่เหมาะสม โดยผ่านการกลั ่นกรองของ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ตามที ่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ     
 
 
 
 
 
 
 
   



27 
 

5.3     เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  งบลงทุน 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   เขต 2  แผนงานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพัน) จ านวน 110,873.14 บาท  (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 3 รายการ  งบประมาณ 
110,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)      

 

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

งบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 “ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ มีอ านาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจาก
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการ
จดัซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้เป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าท่ีดิน หรือ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา
ค้างช าระ ให้โอนไป ช าระเป็นล าดับแรกก่อน” 

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

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว563 ลงวันที่ 30 มกราคม 
2562 เรื่อง แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจ างวด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพัน) ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ซึ่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับแล้ว  มีเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็มงบประมาณ
รายการผูกพัน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 110,873.14 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
บาทสิบสี่สตางค์)                                                           

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการ
บริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งพิจารณาเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย เป็น
งบประมาณที่ได้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตาม  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ประกอบกับไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ าย
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและมี
อายุการใช้งานเป็นเวลานาน  ดังนี้                      
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งบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 110,873.14 บาท   (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) ขอใช้เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 110,100 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   ดังนี้ 

1.เครื่องพิมพ์ Multifunchion ชนิดเลเซอร์ สี จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 
บาท  

2.เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 13,950 บาท เป็นเงิน 83,700 บาท 
3. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,400  บาท 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอใช้งบประมาณ เงินเหลือจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  แผนงานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพัน) จ านวน 110,873.14 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 3 รายการ  งบประมาณ 
110,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2555 “ข้อ 25   และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการใช้เงินเหลือ
จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณ
เงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า 178-179) 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2562  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.แล้ว  
มีมติเห็นชอบตามทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ด

กาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพัน)  จ านวน 110 ,873.14 บาท 
(หนึ ่งแสนหนึ ่งหมื ่นแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี ่สตางค์) เป็น งบลงทุน  ค่ าครุภัณฑ์  จ านวน 3 รายการ 
งบประมาณ 110,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งบลงทุน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามทีเ่สนอ   
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5.4     เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)     
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการปรับองค์ประกอบ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ ในการปรับแก้การรับนักเรียนระดับ          
ชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการปรับองค์ประกอบ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562  ให้
เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และมติที่
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
      2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1357 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 25612 เรื่อง  การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562 

 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์) 
ได้สั่งการในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  
กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปรับเปลี่ยนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ( 3 ปี
บริบูรณ์) ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น (Set Zero) รวมทั้งให้มีการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มีองค์ประกอบทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ท้องถิ่นและให้จัดประชุม และจัดท ารายงานการประชุมพิจารณาการรับ
นักเรียนอนุบาล1 (3 ปีบริบูรณ์) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนไม่เกิน 2 หน้า 
พร้อมข้อมูลนักเรียนก่อนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีผลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน แจ้งเลื่อนจับสลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1  (3 ปีบริบูรณ์) และ
ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562  ได้มีมติเห็นชอบในการการ
ปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. การปรับแก้วิธีการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ข้อ 4.1.2 
2. การปรับแก้วันและเวลาการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ข้อ 7.2.1 
3. การปรับแก้องค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อ 8.2) และ

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด (ข้อ 8.1)   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 180-185) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  (3 ปี

บริบูรณ์) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 ด าเนินการไปตามนโยบาย และแนว
ปฏิบัติที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบการปรับแก้
องค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อ 8.2) และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 
(ข้อ 8.1) ตามร่างที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 เสนอ และขอเสนอคณะกรรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และกรรมการอ่ืนตามก าหนด เพ่ิมเติม ดังนี้ 

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด เพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนถาวรวิทยา 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป์ 
4. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

 

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพิ่มเติม ดังนี้ 
1. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  กรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2. นายศิวโรฒ  จิตนิยม กรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์  กรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
4. นายอุดม  เหลืองสด กรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

คณะกรรมการอ่ืนๆ ขออนุมัติเป็นหลักการให้เป็นไปตามรายชื่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1-4  ก าหนด  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 186-200) 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแก้องค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(ข้อ 8.2) และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด (ข้อ 8.1)   ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบการปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562   ตามทีเ่สนอ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1     เรื่อง  การร้องทุกข์คณะท างานการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2561 (เพิ่มเติม)   

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) 
ตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ท าหนังสือร้องทุกข์คณะท างานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ (รายละเอียด
ดังเอกสารหมายเลข 13 หน้า 201-202  ) 

1.1 ไม่น าเสนอเอกสารเข้าสู่ที่ประชุมของคณะท างานในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 และตามประกาศต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา จัง หวัดกาญจนบุรี 
(เพ่ิมเติม) 

1.2 ไม่น าเสนอผลงานเพ่ือเข้ารับการประเมินให้คะแนนต่อคณะกรรมการด าเนินงานตามประกาศ
ต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (เพ่ิมเติม) 

 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองตรวจสอบและรวบรวม
ข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) ตาม
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 132/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562   
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ซึ่งคณะท างานดังกล่าว ท าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอย้ายแนบมาประกอบการพิจารณาย้าย  เพ่ือน าไป
เป็นข้อมูลยืนยันว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอย้ายแนบมานั้น เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 3 - 8) หรือไม่ พร้อมทั้งท าหน้าที่ในคาดคะเนคะแนนของผู้ขอย้ายในแต่ละ
องค์ประกอบว่าสมควรได้รับคะแนนเท่าใด เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาให้คะแนนตามตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 1 - 8) 
โดยตรง 
  ทั้งนี้  คณะท างานกลั่นกรองตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการย้ายฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ผู้ขอย้ายที่แนบมาประกอบการพิจารณาย้าย ทุกรายแล้ว โดยได้น าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยที่
คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จะพิจารณาเห็นชอบค่าคะแนนตามที่คณะท างานกลั่นกรอง
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการย้ายฯ ได้น าเสนอมาหรือไม่เห็นชอบก็ได้ 

3. การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้ยื่น
ค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ในวันที่ 8 
มีนาคม 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้น าเอกสารหลักฐานของผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย ทั้ง 5 ราย พร้อม
ทั้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้คะแนนตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 1 - 8) เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น ตามที่ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ร้องทุกข์ว่าคณะท างานไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบที่
ก าหนด และไม่ได้น าเอกสารหลักฐาน/ผลงาน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จึง
ไม่เป็นจริงตามที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้าง  

4. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ท าหนังสือขอส่งเอกสารเพ่ิมเติมตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 3.2 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา) โดยได้แนบส าเนาสรุปผลการประเมินสถานศึกษา 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือเสนอชื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับดีเด่น  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ได้พิจารณาตามองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว 
เอกสารที่นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ได้ส่งมาเพ่ิมเติมนั้น เป็นเพียงผลการส าเนาสรุปผลการประเมินสถานศึกษา โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2560 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเท่านั้น มิใช่เป็น
ประกาศรางวัลโล่เชิดชูเกียรติฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกให้อย่างเป็นทางการ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการพิจารณาได ้

5. ที่ว่าการอ าเภอห้วยกระเจา ได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์
สนับสนุน นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี น า
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 
หน้า 203-206) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะท างานกลั่นกรองตรวจสอบและ

รวบรวมข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 
(เพ่ิมเติม) และการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดทุกประการ  และเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้พิจารณา                   

ตามท่ีร้องทุกข์แล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกค าร้องทุกข์ เนื่องจาก นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน     
บ้านหนองตายอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กล่าวอ้างโดยใช้ความเข้าใจของ
ตนเองหรือเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการของคณะท างานฯ ซึ่งข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริง
ตามท่ีกล่าวอ้าง จึงเห็นสมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป  
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. พิจารณาการร้องทุกข์ของ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กรณีร้องทุกข์ว่าคณะท างานไม่ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

2. ขออนุมัติให้ยกค าร้องทุกข์ของ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง       
ตายอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
 

6.2     เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2561 (เพิ่มเติม) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) 
ตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม (ในส่วน
ของจังหวัดกาญจนบุรี) เพ่ือรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 อัตรา ได้แก่  

    1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต าแหน่งเลขท่ี 33307  
    2) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ต าแหน่งเลขท่ี 33284 
    3) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต าแหน่งเลขที่ 134052   
ทั้งนี้ ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 207-
212) 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2562 มีมติอนุมัติให้ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่ง
ก าหนดเป็นต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการย้าย จ านวน 2 อัตรา และก าหนดเป็นต าแหน่งว่างที่ ใช้ส าหรับการแต่งตั้งจาก
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 อัตรา โดยไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้าย หรือที่จะใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้ง โดยให้น าต าแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือต าแหน่ง
ว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคดัเลือก เท่ากับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 

3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื่นความประสงค์ ขอย้าย
ตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมดังกล่าว จ านวน 5 ราย และมีผู้ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายไว้ประจ าปี 2561 จ านวน 
1 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
1 นายไชยพร มะลิลา ผอ.ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา สพม.เขต 8 ยื่นใหม่ตามประกาศเพิ่มเติม 
2 นางวิชญาณี บุญทว ี ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ยื่นใหม่ตามประกาศเพิ่มเติม 
3 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ผอ.ร.ร.บ้านหนองตายอด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ยื่นใหม่ตามประกาศเพิ่มเติม 
4 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูน ผอ.ร.ร.บ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ยื่นใหม่ตามประกาศเพิ่มเติม 
5 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์บ ารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ยื่นใหม่ตามประกาศเพิ่มเติม 
6 นางสาวธัญลักษณ์ อัยวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ยื่นไว้เดิมประจ าปี 

4. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ก าหนดให้ยกเลิก
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน (ยกเว้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ อกศจ. ที่มีอ านาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ช. วิธีการ ข้อ 9. 
ก าหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองย้ายเป็นผู้ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วน าผลการพิจารณามาจัด
เรียงล าดับ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป  

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการสรุปและรวบรวมข้อมูลตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้มี
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การประเมินศักยภาพตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา 
ตามผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง ได้ผ่านการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และจัดเรียงล าดับผู้ขอย้ายในแต่ละโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว    

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ด าเนินการประเมิน

ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย และพิจารณากลั่นกรองการย้าย  โดยมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ผลการพิจารณาให้ย้าย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด (เดิม) ต าแหน่ง/สังกัด (ใหม่) หมายเหตุ 

1   นายไชยพร  มะลิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ไทรโยคน้อยวิทยา 
 สพม.8 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
 สพม.8 

ต าแหน่งว่างตาม
ประกาศ 

2   นางสาวภัทรนันท์  เพิ่มพูล  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 บ้านเขานางสางหัว 
 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ห้วยกระเจาพิทยาคม 
 สพม.8 

ต าแหน่งว่างตาม
ประกาศ 

3   นางวิชญาณี  บุญทว ี  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 บ้านทุ่งนานางหรอกฯ 
 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ไทรโยคน้อยวิทยา 
 สพม.8 

ต าแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ตามมติคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 ราย 

2. ขออนุมัติต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้าย จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมอบให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  

3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งผู้ บ ริ หารสถานศึ กษา  ตามผลการ พิจารณาอนุมั ติ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

4. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย ด าเนินการแจ้งค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรายงานตัว และปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง ต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.3     เรื่อง  การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (พิจารณารอบท่ี 1) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  จ านวน  102 ราย     

  

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 02137/20406 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 

2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 

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 การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ปี
ละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วัน ตามปฏิทินการย้ายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ก าหนด และให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้เพียงส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาเดียว โดยให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ 
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 16 หน้า 207-212  )  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2562 (พิจารณารอบที่ 1 
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562) ดังต่อไปนี้ 

    2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) มีต าแหน่งว่าง สายงานการสอน ที่สามารถน ามาใช้
ส าหรับการพิจารณาย้ายได้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 142 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่

 
สพท. 

จ านวนต าแหน่งว่างเน่ืองจาก  
รวม ว่างเดิมที่

ประกาศฯ 
ลาออก/ถึงแก่กรรม/

ย้ายไปสังกัดอื่น 
ว่างเพิ่มใหม ่

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 9 - 26 35 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5 - 16 21 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7 1 19 27 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4 - 16 20 
5 สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) 21 - 18 39 

รวม 46 1 95 142 
 

2.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด 
กาญจนบุรี) รวมทั้งผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด ได้ ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 
2562 (ย้ายกรณีปกติ) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้ย้ายและรับย้ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 290 ราย ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
สพท. 

จ านวนผู้ยื่นค าร้องขอย้าย  
รวม ภายในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
จากต่างเขตพื้นที่

การศึกษา 
ย้ายกรณี
พิเศษ 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 49 51 - 100 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 20 18 1 39 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 22 9 - 31 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 35 15 - 50 
5 สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) 27 43 - 70 

รวม 153 136 1 290 
 

    2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 5 เขต ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ดังนี้ 

      1) ตรวจสอบค าร้องขอย้าย คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอย้ายให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ต าแหน่งครู พร้อมทั้งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบรายชื่อผู้ยื่นค าร้อง ขอย้าย
ทุกรายที่ประสงค์ย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ (ทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา) โดยให้สถานศึกษาที่มีผู้ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือประกอบ
กรพิจารณาย้ายต่อไป 

     2) ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราก าลัง จ านวนต าแหน่งว่าง เหตุผลความจ าเป็น 
มาตรฐานวิชาเอกและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง 

     3) จัดท าข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติขอย้ายทุกราย และแต่งตั้งคณะกรรมการให้ค่าคะแนน ผู้ขอ
ย้าย โดยพิจารณาจากรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  ทาง
การศึกษา ต าแหน่งครู ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด  
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3. เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินและข้ันตอนการด าเนินการย้ายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนด จึงได้มีค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 125/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ต าแหน่ง
ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 โดยได้เชิญ ผอ.สพม./สพป. ทุกเขต
ในจังหวัด ร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายฯ  ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการย้าย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 17 หน้า 213-214  )   

4. คณะท างานได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) และ (กรณีพิเศษ) ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2562 ในคราวเดียวกัน
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ยื่นค าร้องขอย้ายมาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกราย และอัตราต าแหน่งว่างที่น ามาใช้ ใน
การพิจารณาย้ายครั้งนี้ เป็นอัตราว่างที่ไม่ผูกพันการใช้หรือมีเงื่อนไขในการใดๆ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 
2562 (พิจารณารอบที่ 1) ตามผลการกลั่นกรองการย้ายของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้พิจารณากลั่นกรอง

การย้ายตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้น าเสนอข้อมูลของผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีปกติ และกรณี
พิเศษ พิจารณาในคราวเดียวกัน โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู รวมทั้งสิ้น จ านวน 102 ราย สรุปเป็นจ านวนผู้ที่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 18 หน้า 215-221) 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  36  ราย 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน  11  ราย 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  17  ราย 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน  12  ราย 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)   จ านวน  26  ราย                     
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือด ารงต าแหน่งในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จ านวน 102 ราย  

2. อนุมัตไิว้เป็นหลักการ ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีที่มีต าแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้ งนี้  หรือต าแหน่งที่ ไม่มีผู้ขอย้าย                
ไปด ารงต าแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษาจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
                     ๒.๒ หากต าแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ไม่มีผู้ขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2 .1 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอใช้บัญชีได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อไป 
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3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย 
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562            

4. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการแจ้งค าสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

  

มติ กศจ.   
ก่อนการพิจารณาลงมติ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 (พิจารณารอบที่ 1)  ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม  
เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีได้ออกจากที่ประชุม  เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา หลังจากนั้น ท่านประธานจึงหารือและขอมติที่
ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8      
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จ านวน 102 ราย ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีที่มีต าแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้  หรือต าแหน่งที่ ไม่มีผู้ ขอย้าย                

ไปด ารงต าแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษาจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

   ๒.๒ หากต าแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ไม่มี    
ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอใช้บัญชีได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อไป 

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562            
 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.3 เรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้ 
นายอดุม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจาก
นั้น  ได้ด าเนินการ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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6.4     เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
กรณีพิเศษ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ านวน 9 ราย   ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  5 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จ านวน  2 ราย 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน 

  ข้อ (2.1.) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ 

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

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 459/2561 สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และ คณะกรรมการตาม
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 462/2562 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ พร้อมทั้งตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว และมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
พิเศษได้ รายละเอียดดังนี้ 
          รายที่ 1 นางสาวสุวิชญา แปงนุจา  วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา) ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียน
บ้านบนเขาแก่งเรียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ 
เนื่องจากถูกคุกคามจากสามีเดิมและญาติสามี ท าให้มีความหวาดกลัวในการด ารงชีวิต  ปัจจุบันมีภาวะซึมเศร้าอย่าง
รุนแรง รายละเอียดดังใบบันทึกแจ้งความ โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2      
      รายที่ 2 นางสาวโชติภัค นครเอ่ียม  วุฒิ ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ต าแหน่งครู  อันดับ    
คศ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้ยื่นค าร้อง
ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์ระบุว่าต้องได้รับการการตรวจรักษา    
อย่างต่อเนื่อง จากแพทย์เฉพาะทาง รายละเอียดดังส าเนาใบรับรองแพทย์ที่แนบ โดยมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 5 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 12/2562 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ได้ด าเนินการ  ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของ     
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นดังต่อไปนี้ 
 คุณสมบัติเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 1) นางสาววราภรณ์  บุญส่ง ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านอูล่อง ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่  
โรงเรียนวัดบ้านทวน, โรงเรียนบ้านโป่งกูป, หรือโรงเรียนใดก็ได้ใน กลุ่มบ้านทวนหรือ อ.พนมทวน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กรณีดูแลมารดาเจ็บป่วยร้ายแรง 
  คณะกรรมการเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษได้ เนื่องจากมารดาป่วยเป็นโรคไตวาย
เรื้อรัง ซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยฟอกไตทางเส้นเลือด จึงถือว่าเป็นโรคเจ็บป่วยร้ายแรง 

 คุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด    จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
 1) นายปฏิพัทธ์  พิทยาวัฒน์  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหินตั้ง ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง             
ที่ โ รง เรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์  หรือโรงเรียนใดก็ ได้ ใน เครือข่ ายการจัดการศึกษาฯ วั งสิ งห์ศรีมงคล  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (กรณีดูแลบิดาเจ็บป่วยร้ายแรง) 
  คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เนื่องจากเป็นผู้ติดเงื่อนไขการย้ าย คือ ต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี ซึ่งจะมีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ครบ 4 ปี ในวันที่ 10 มี.ค. 2562 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค .ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในส่วนของวิธีการ ข้อ 4 กล่าวไว้ว่า
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งนอก
หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี  
 2) นางสาววันเพ็ญ  สมลา  ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่
โรงเรยีนบ้านหนองกวาง, โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ, โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า, โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง,โรงเรียนอนุบาล
ด่านมะขามเตี้ย หรือโรงเรียนใดก็ได้ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กรณีดูแล
มารดาเจ็บป่วย 

      คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  เนื่องจากมารดาป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็น
ต้อกระจก หอบหืด มารับยาต่อเนื่องประจ า ตามค าวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งถือว่าไม่เป็นโรคร้ายแรง และมารดา มีบิดาที่
สามารถดูแลช่วยเหลือได้ 
 3) นางสาวนริศรา วาเสนัง  ต าแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ที่
โรงเรียนบ้านหนองแสง, โรงเรียนบ้านนาโพธิ์, โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคาม หรือโรงเรียนใดก็ได้ ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กรณีดูแลบิดาเจ็บป่วยร้ายแรง 
   คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  เนื่องจากหลักฐานใบรับรองแพทย์ ระบุว่า มารับ
การรักษาต่อเนื่อง และได้รับการแนะน าการควบคุมอาหารและปฏิบัติตัว ซึ่งจากค าวินิจฉัยของแพทย์ถือว่าไม่ได้ป่วย
เป็นโรคร้ายแรง 
 4) นางสาวนุชนาฏ นันทสุทา   ต าแหน่งครู  โรงเรียนหลุงกัง ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่  
โรงเรียนชุมชนกระนวน, โรงเรียนบ้านนาศรีดงเคง็, โรงเรียนบ้านโคกใหญ่, โรงเรียนบ้านวังชัย, โรงเรียนบ้านนาเรียง หรือ
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โรงเรียนใดก็ได้ใน อ.น้ าพอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กรณีดูแลบิดาและ
มารดาเจ็บป่วย 

     คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  เนื่องจากมารดาป่วยเป็นข้อสะโพกขวาอักเสบติด
เชื้อ เป็นหนอง และข้อสะโพกเสื่อม 3 ปี เดินล าบากต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดิน มีอาการปวดสะโพกบ่อยๆ ท าให้ขาขวาสั้น
กว่าปกติ ตามค าวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งถือว่าไม่เป็นโรคร้ายแรง มีบิดาสามารถคอยช่วยดูแลได้ ทั้งนี้ นางสาวนุชนาฏ  
นันทสุทา ไม่ใช่บุตรคนเดียว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้าย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ พร้อมทั้งตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว และมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
พิเศษตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 

รายที่ 1 นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์  วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา) และ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ต าแหน่ง
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปัจจุบันช่วยราชการโรงเรียนนว
มินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   มีความประสงค์ขอย้ายกรณี
พิเศษ (กรณีติดตามคู่สมรส) ไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

รายที่ 2 ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด  วุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร์) และ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) ต าแหน่งครู 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์ขอย้าย กรณีพิเศษ (กรณี
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง) เพ่ือไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว                   
จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางได้ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวสุวิชญา แปงนุจา  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 
  2. นางสาวโชติภัค นครเอ่ียม  ต าแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
  3. นางสาววราภรณ์ บุญส่ง  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านอูล่อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  4. นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์  ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  5. ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด  ต าแหน่งครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  มีมติเห็นชอบให้ส่งค า

ร้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จ านวน 5 ราย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ทั้งนี้  กรณีทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและ
ข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว หากคณะกรรมการมีความเห็นว่าคุณสมบัติของ ผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย
กรณีพิเศษ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือไม่เห็นสมควรพิจารณา ให้ส่งค าร้องขอย้ายกรณี
พิเศษ เนื่องจากเหตุผลการย้ายหรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ย้ายกรณีพิ เศษได้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัดแจ้งกลับไปยังผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายทราบ โดยไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู(กรณีพิเศษ) 
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
  1.1 นางสาวสุวิชญา แปงนุจา  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 2 
  1.2 นางสาวโชติภัค นครเอ่ียม  ต าแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สังกัดส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
  1.3 นางสาววราภรณ์ บุญส่ง  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านอูล่อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  1.4 นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์  ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 1.5 ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด  ต าแหน่งครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 2. ขออนุมัติตามความเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กรณี      
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 4 ราย หรือไม่ หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด  
 3. ขออนุมัติเป็นหลักการ กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว หากคณะกรรมการมีความเห็นว่าคุณสมบัติ
ของผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือไม่เห็นสมควรพิจารณา
ให้ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุผลการขอย้ายหรือเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ย้ายกรณี
พิเศษได้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งไปยังผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายทราบ และระบุสาเหตุหรือคุณสมบัติที่
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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มติ กศจ.   
ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิดังนี้ 
1.  อนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณี

พิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง ตามค าร้องของตนเอง จ านวน 5 ราย  ดังนี้ 
1.๑ นางสาวสุวิชญา แปงนุจา  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 2 

1.๒ นางสาวโชติภัค นครเอ่ียม  ต าแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.๓ นางสาววราภรณ์ บุญส่ง  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านอูล่อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 

1.๔ นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์  ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

1.๕ ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด  ต าแหน่งครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 

2. กรณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เสนอผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
พิเศษ ที่มคีุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  กศจ.กาญจนบุรี  มีมติไม่พิจารณาค าร้องขอ
ย้ายกรณีพิเศษ ในประเด็นที่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่   
ต้นสังกัด พิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ไม่ต้องน าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุม 
อกศจ. และกศจ. เพราะเป็นการเพ่ิมภาระแก่องค์คณะ ซึ่งทั้งนี้เป็นหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดใน
การพิจารณาโดยตรง 

3. อนุมัติเป็นหลักการ กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว หากคณะกรรมการมีความเห็นว่าคุณสมบัติ
ของผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือไม่เห็นสมควรพิจารณา
ให้ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุผลการขอย้ายหรือเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ย้ายกรณี
พิเศษได้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งไปยังผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายทราบ และระบุสาเหตุหรือคุณสมบัติที่
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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6.5   เรื่อง    ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการ             
เป็นการชั่วคราว  

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานก ารศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ราย คือ 
นางสาวตติยาพร  มงคล ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอก คณิตศาสตร์       
มีความประสงค์ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หง าอุปถัมภ์) อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

 

กฎหมาย ระเบยีบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมวรรค 2 ความว่า “ส าหรับการสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย นางสาวตติยาพร  มงคล ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด  วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอก
คณิตศาสตร์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  มีความประสงค์ขอ
อนุมัติไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวในสถานศึกษาสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เนื่องจากมารดาป่วยมะเร็งรังไข่
ระยะลุกลาม (กลับมาเป็นซ้ าครั้งที่ 2 ) จะต้องรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดอย่างต่อเนื่องและประเมินการตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยเคมีบ าบัดเป็นระยะๆ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากการรักษาด้วยเคมีบ าบัด บางครั้งมี
อาการแพ้เคมีบ าบัดจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ประกอบกับมารดาพักอาศัยเพียงล าพัง  บิดาเป็น
ข้าราชการต ารวจอยู่ที่สถานีต ารวจภูธรไทรโยค จึงไม่สะดวกที่จะอยู่ดูแลได้  นางสาวตติยาพร  มงคล เป็นบุตรสาว
เพียงคนเดียวที่อยู่ดูแลมารดามาตลอด  เมื่อไม่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับ โรงเรียนบ้านสามยอดได้  
เนื่องจากระยะทางไกลและเส้นทางการเดินทางไม่สะดวก  ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามยอดและคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนพิจารณาแล้ว อนุญาตไปข้าราชการดังกล่าวไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวได้  ซึ่งจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็น
บรรเทาความเดือดร้อนและ เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการ
สอน จึงเห็นควรให้ข้าราชการดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หง าอุปถัมภ์) เป็นสถานศึกษาใน
สังกัด  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ที่การเดินทางสะดวกและใกล้กับอ าเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถเดินทางไป-กลับได้ 
และอัตราก าลังพอดีเกณฑ์  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 19 หน้า 222-228  ) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา)  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากร และเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเพ่ือเป็นการทดแทน พระคุณแก่บุพการีใน
ห้วงเวลาที่ส าคัญของชีวิต   จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ ให้ นางสาวตติยาพร  มงคล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
เป็นการเฉพาะราย 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือโปรดพิจารณา

ดังต่อไปนี้ 
1.  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็น

การชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี  จ านวน 1 ราย คือ 
- นางสาวตติยาพร  มงคล  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์) อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการเฉพาะราย 
2. เนื่องจากนางสาวตติยาพร มงคล ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด ซึ่งอยู่ระหว่าง

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561  หาก
ได้รับการอนุมัติให้ช่วยปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์)  คณะกรรมการผู้ประเมินฯ                การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ที่แต่งตั้งไว้ชุดเดิม ไม่สามารถท าการประเมินฯ ได้ จึงเห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ระหว่างการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 

2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์)   ประธานกรรมการ 
2.2 นางวิจิตรา ภควิกรัย  ครู โรงเรียนวังเขาแก้ว(หง าอุปถัมภ์) กรรมการ 
2.3 นายพิเนตร บัวคลี่  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 

มติ กศจ.  ไมอ่นุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวตติยาพร  มงคล   ไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  เนื่องจาก  มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

 

6.6   เรื่อง    การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  3   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 

 
 
 
 



47 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

2. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน ที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขที่

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

ขาด/เกิน 
หมายเหตุ ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

สายงานการสอน 
1 พัฒน์พงศ์ คร ู 874 1 4 5 1 5 6 1  

2 บ้านจันอุย คร ู 3937 1 5 6 1 9 10 4  

3 บ้านเขาตกฯ คร ู 607 1 2 3 1 5 6 3  

3. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู สายงานการสอน ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์    
ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอนเกินเกณฑ์ ไปก าหนด
เป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้           

การพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาแห่งใหมท่ี่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที ่

ชื่อต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หน่วยงาน

การศกึษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงานการศกึษา                                                                                                                
ที่ก าหนดใหม ่

ขาด หมาย 

  เลขที่ อันดบั ขั้น เกณฑ์  เหต ุ
1 คร ู 874 พัฒน์พงศ์ ครูผู้ช่วย 18,270 บ้านสระเศรษฐ ี -3  

2 คร ู 3937 บ้านจันอุย คศ.3 58,390 หนองบ้านเก่าสามัคค ี -2  

3 คร ู 607 บ้านเขาตกฯ คศ.3 58,390 บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) -2  
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่และ

อัตราเงินเดือนเดิมจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
สายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ เห็นสมควรตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่และ
อัตราเงินเดือน ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 3 ต าแหน่ง 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่เกินเกณฑ์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 3 ต าแหน่ง 

2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
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6.7     เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                     
(โครงการกองทุนการศึกษา) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

  

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

(มาตรา 50  และมาตรา 53) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1022 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5673 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2561 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

5. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/3106 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 4009/5673 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2561 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย แจ้งให้ชะลอการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกอง
ทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
จ านวน 1 ราย คือ นางสาวช่อทิพย์  กาญจนแกล่งกล้า วุฒิครุศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากรายชื่อ
สถานศึกษาที่รองรับการบรรจุและแต่งตั้งคลาดเคลื่อน บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
แล้ว ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติแก้ไขบัญชีรายละเอียด  อนุมัติก าหนดต าแหน่งและตราเงินเดือน เพ่ือรองรับการ
บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว  เป็นโรงเรียนบ้านหินตั้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แล้ว จึงขอให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ด าเนินการคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 
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พฤศจิกายน 2557  ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยด าเนินการ
ตามวิธีการ ข้อ 2 คือให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ซึ่ง
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ จ านวน 1 ราย 
ดังนี้ 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

ต าแหน่งเลขที่ 
 

โรงเรียน 
 

กลุ่มวิชาเอก 
1 นางสาวช่อทิพย์  กาญจนแกล่งกล้า 1976 บ้านหินตั้ง ภาษาอังกฤษ 

 

2. ก าหนดวันและเวลา ในการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพธุที่ 13 มีนาคม 2562 
2) รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ 18 – วนัพุธที่ 20 มีนาคม 2562 
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลอืก ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 
4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) วันจันทร์ที่ 25 มนีาคม 2562 
5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพธุที่ 27 มีนาคม 2562 

 

3. อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
      3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 

4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจ านวนต าแหน่งว่าง ที่ประกาศไว้โดย
ไม่มีการข้ึนบัญชี 

5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง
นอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 

6. การด าเนินการคัดเลือกให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรีด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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



50 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างที่

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

ต าแหน่งเลขที่ 
 

โรงเรียน 
 

กลุ่มวิชาเอก 

1 นางสาวช่อทิพย์  กาญจนแกล่งกล้า 1976 บ้านหินตั้ง ภาษาอังกฤษ 
 

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก าหนดปฏิทินการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือก และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (4) สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

4. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการดังนี้ 
    4.1 จัดท าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 20 หน้า 226-
228) 

4.2 จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
4.3 จัดท าประกาศผลการคัดเลือก  
ทั้งนี้ ข้อ 4.1 - 4.3 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธาน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
4.4 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบ การด าเนินการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
    4.5 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
กองทุนการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
และด าเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด และหรือตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ    
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6.8     เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา      

ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล      
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามรายชื่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ,เขต 2, เขต 3, เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประเมิน ชุดละ 3 คน ดังนี้ 
   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการบ านาญด้านการบริหารการศึกษา)  
   3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ  
  4. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต              
จะท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 21 หน้า 229-233  )  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 133 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 

เมษายน 2560 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในข้อ 3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติให้
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในทุกประกาศและทุก
ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ ในข้อ 3.10 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยท าเป็นลายลักษณ์
อักษรร่วมกันระหว่างผู้รับข้อตกลงและผู้ให้ข้อตกลง รวมทั้งให้มีพยานการลงนามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ดังกล่าว และในข้อ 8 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/เพ่ิมเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการสอบคัดเลือก และหรือแนวทางการด าเนินการ
สอบคัดเลือก ที่ ก.ค.ศ. และหรือปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้
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ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดต่อไป   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในระยะเวลา 1 ปี    แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้ 

1. ภายหลังจากที่ได้รับค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   และไปปฏิบัติงาน
ที่สถานศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ (Performance Agreement) เพ่ือจะน าไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี
ข้อความระบุถึงการที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ 
ตัวขีว้ัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนามประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ ก าหนดให้มีพยานใน
การท าข้อตกลงตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะเห็นสมควร 

3. ส าหรับรูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็ นไปตามรูปแบบข้อตกลง  ที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ก าหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนา
การศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ  และแต่ งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2561 (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบที่ 22 หน้า 234-251) ในส่วนของคณะกรรมการประเมิน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ชุดละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการ
บ านาญ ด้านการบริหารการศึกษา) และผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการ
ยอมรับ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีได้ด าเนินการน ารายชื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต มาแต่งตั้งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุดด้วย            
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามรายชื่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3, เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
เสนอ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้
ด าเนินการให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และลง
นามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ใน
ระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 110 ราย ดังนี้ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน   48   ราย 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน   22   ราย 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน    19  ราย 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน    20   ราย 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    จ านวน    1   ราย 
     (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)    

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด แล้วแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเร็ว  

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ดังกล่าว รวมทั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ท าหน้าที่เลขานุการ 

4. กรณีคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เสนอรายชื่อไปยังผู้อ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ    
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6.9   เรื่อง    การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (กรณีหลักสูตร
ไม่รับการรับรองและถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการ  ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 23 หน้า   
252-259)  จ านวน 110 อัตรา ซึ่งด าเนินการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึง วันพุธที่ 9 มกราคม 
2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกราย นางเพชรินทร์  เหล็กมา รหัสประจ าตัวสอบ 
0310060 สมัครเข้ารับการคัดเลือก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เดิมด ารงต าแหน่ง ครู วิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 4660 โรงเรียนบ้านปากนาสวน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในวันยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร         
นางเพชรินทร์  เหล็กมา เป็นผู้มายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ซึ่งคณะกรรมการรับสมัคร
ได้รับใบสมัครและตรวจเอกสารประกอบการสมัคร พบว่ามีเอกสารครบถ้วน   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 24 
หน้า 260-279)   จากนั้น คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า นางเพชรินทร์  
เหล็กมา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2562 และด าเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในวันเสาร์ที่ 
19 มกราคม 2562 จากนั้นได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และ 
ภาค ค ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562  ซึ่งนางเพชรินทร์  เหล็กมา  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้ และมี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข  ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค  ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
ประเมิน ภาค ข และภาค ค และด าเนินการประเมินให้คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และตาม
ประกาศก าหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ปรากฏว่า มีผู้มารายงานตัวและเลือก
สถานศึกษาครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง  ที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก นางเพชรินทร์  เหล็กมา เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ล าดับที่ 88 มีความประสงค์เลือกโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ต าแหน่งเลขที่ 4753 ในการนี้ ก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ นางเพชรินทร์  เหล็กมา 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่คุรุ
สภาเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ของนางเพชรินทร์  เหล็กมา 
ผลปรากฏว่า สถานะ  ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในสถานะ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติ นั้น 

ต่อมา ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1          
มีหนังสือแจ้งส านักงานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยแนบหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5101.3/560           
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 25 หน้า 280  ) เรื่อง แจ้งมติเก่ียวกับการรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนางเพชรินทร์  เหล็กมา โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
แจ้งว่า ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่  นางเพชรินทร์  เหล็กมา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะ
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ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวน จังหวัดกาญจนบุรี และส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ในการนี้ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้น าเสนอคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติไม่พิจารณากรณีการขอรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งนางเพ
ชรินทร์  เหล็กมา ได้เข้าศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 และส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 เพ่ือ
ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมค รั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 มีมติไม่ให้การรับรองปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) แผน ข  ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เฉพาะที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในการขอขึ้น
ทะเบียนในอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติ ม 

(มาตรา 53 มาตรา 45  มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66และมาตรา 67) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  ในภูมิภาคของ
กระทรวงศกึษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561 เพื่อรับสมัครและตรวจเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งนางเพชรินทร์  เหล็กมา  เป็นผู้มายื่นใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครด้วยตนเอง และคณะกรรมการรับสมัครได้รับใบสมัคร และตรวจเอกสารประกอบการสมัคร พบว่ามี
เอกสารครบถ้วน เมื่อคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า นางเพชรินทร์  เหล็ก
มา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร เนื่องจากในขณะนั้น ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่น ามายื่น
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเอกสารที่ถูกต้องและเป็นฉบับจริง จนกระทั้งบรรจุและแต่งตั้งสถานะใบประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาก็อยู่ในสถานะ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติ เช่นกัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีจึงด าเนินการบรรจุ  และแต่งตั้ง นางเพชรินทร์  เหล็กมา ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา          
ในปัจจุบัน 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง            
นางเพชรินทร์  เหล็กมา ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์            
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เห็นสมควรน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองให้
ความเห็นชอบ  หากคุรุสภายกเลิกหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของ นางเพชรินทร์  เหล็กมา 
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ราย นางเพชรินทร์   เหล็กมา  และขออนุมัติให้ นางเพชรินทร์ เหล็กมา  กลับไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  และให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติ กรณีส านักงาน คุรุสภายกเลิกหรือเพิก

ถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ราย นางเพชรินทร์ เหล็กมา  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงผู้อ านายการสถานศึกษา ราย นางเพชรินทร์ เหล็กมา และ ให้นางเพชรินทร์ 
เหล็กมา กลับไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก   ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ 
ณ วันที่ 11 กมุภาพันธ์ 2562 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ ประการใด   

 

มติ กศจ.   
ที่ประชุม กศจ. กาญจนบุรี มีมติมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     

เขต 1  ได้มหีนังสือหารือไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือสอบถามสถานะใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
ราย นางเพชรินทร์ เหล็กมา  ว่าในปัจจุบันยังคงสภาพหรือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  เมื่อได้
เรื่องอย่างไรให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือน าเข้าวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งต่อไป      
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6.10   เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและ

แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ
ช านาญงาน ในส 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/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้  ความช านาญและ
ประสบการณ์เฉพาะตัว ส าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552     เรื่อง การ
ย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552  เรื่อง การเลื่อน
ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา38 ค.(2) 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  เรื่อง  กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง  ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา   38 ค.(2) 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2560 เรื่อง  การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) (หมาย
เหตุ  ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา    
38 ค.(2) 

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

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 1 ราย เสนอขอส่งผลงาน     เพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ให้เป็นระดับช านาญงาน ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ระดับ

ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ด ารงต าแหน่ง
ปัจจุบันเมื่อ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 

1 นายสมภพ  
      ทิพย์อุทัย 

อนุปริญญาวิทยาศาสตร ์

สาขา ก่อสร้าง/ป.ตรี  
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) 

เจ้าพนักงาน
พัสดุ/กลุ่ม

บริหารการเงิน 

และสินทรัพย ์

ปฏิบัติงาน อ 16 18,430 7 ก.ย. 2554 

2. ก.ค.ศ.ได้ก าหนดให้การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ให้
ด าเนินการประเมินตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้ ความช านาญและ
ประสบการณ์เฉพาะตัว ส าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2  โดย การประเมินผลงาน ให้พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานจริง (โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนผลงานขึ้นมาใหม่นอกจากเป็นการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานใน
อดีต) หรือพิจารณาจากแฟ้มงานซึ่งได้บันทึกผลงานที่ท าจริงไว้แล้วในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผลงานนั้น
แสดงให้เห็นถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ ์

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เห็นว่า มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ราย นายสมภพ ทิพย์อุทัย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น ของผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่ขอรับการประเมินเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ประกอบด้วย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
1 นายนิพัฒน์  มณี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประธาน 
2 นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการ 
3 นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
4 นางสาวยุรี เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขานุการ  

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพ่ือเลื่อนและ

แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ตามท่ีเสนอข้างต้น 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
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6.11 เรื่อง    ขอยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562        

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. 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) 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคล

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

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาย้ายและหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี  7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ มอบให้ศึกษาธิการ จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามแทนประธาน กศจ.กาญจนบุรี และมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกตามประกาศ นั้น  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินการประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 ประกาศฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 26 หน้า 281-286) 
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3. ตามประกาศดังกล่าว ได้มีผู้ทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร เนื่องจากการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเป็นการจ ากัดสิทธิผู้สมัคร ซึ่งต้องเป็นข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เท่านั้น 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด า เนินการแก้ไขประกาศดังกล่าว ตามประกาศฉบับลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 27 หน้า 287-288  )  

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นการ 
ประกาศในภาพรวมของจังหวัด จึงควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ที่ปฏิบัติงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกโดยเท่าเทียมกัน และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงได้
ด าเนินการยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศฉบับลงวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562 ไว้
ก่อน ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ทราบแล้ว และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้ที่จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นต้น
สังกัดของต าแหน่งว่างที่จะใช้ในการด าเนินการคัดเลือก ด าเนินการจัดส่งร่างประกาศรับสมัคร พร้อมทั้งให้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 28 
หน้า 289-290) 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้มีหนังสือตอบกลับมายัง ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก และต าแหน่งว่ าง    ที่จะใช้ส าหรับ
ด าเนินการคัดเลือก (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 29 หน้า 291-292 ) 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้จัดท าร่างประกาศรับสมัครฯ และ
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามมติคณะอนุกรรมการศึกษาธิ การ
จังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 30 หน้า  293-310 )    

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการ อย่าง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือการบริหารราชการ โดยให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และเท่าเทียม
กันในภาพรวมของจังหวัด  

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  มีมติให้ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ  พิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 1 ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 

2. ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 36 ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 

ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครและการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร เข้ารับ
การคัดเลือกฯ ให้ด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยให้มีการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็น
ระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได เพ่ือให้ไดบุคคลที่มีความรูความสามารถมีความเหมาะสม 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และแก้ไขประกาศฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

2. ขออนุมัติร่างประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 2 
ฉบับ ดังนี้ 
      2.1 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ 
พิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 1 ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 

    2.2 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 36 ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 

3. ขออนุมัติไว้เป็นหลักการ ดังนี้  
    3.1 กรณีท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีต าแหน่งว่าง หากมีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัคร

คัดเลือกบคุคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง การโอน หรือการเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความประสงค์จะ
ด าเนินการดังกล่าว ท าหนังสือแจ้งมายังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้จัดท าร่างประกาศและเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการในการด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป 
      3.2 กรณีที่เป็นการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง การโอน หรือ
การเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได เพ่ือให้ไดบุคคลที่มีความรูความสามารถมีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่      
ก.ค.ศ.ก าหนด  
  4. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในประกาศแทนประธานคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และอาศัยอ านาจตามมาตรา 53 ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ ทั้งนี้ 
มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด แล้วน าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติในการ
ประชุมคราวต่อไป 
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มติ กศจ.        
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ให้ด าเนินการหารือส านักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการด าเนินการ คัดเลือก

บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัด           
ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 2 ต าแหน่ง (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ และ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. กรณกีารคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ(ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม) จะต้องด าเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติระดับต าแหน่งเท่ากับ ต าแหน่งที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งก่อน จนกว่าจะไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติระดับต าแหน่งเท่ากับต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง จึงจะด าเนินการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติระดับต าแหน่งต่ ากว่าต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง หรือไม่ หรือสามารถ
ด าเนินการใดก่อนก็ได้ โดยอ านาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาว่าเห็นสมควรใช้กระบวนการคัดเลือก
เพ่ือเลื่อนหรือคัดเลือกเพ่ือย้าย โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548   เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ์(ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้
โดยอนุโลม  

2. กรณีต าแหน่งที่น ามาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ และ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 2 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งที่มีเงื่อนไข ผูกพันและมีความ
จ าเป็นต้องรับสมัครบุคคลเฉพาะต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เท่านั้นหรือไม่ หรือสามารถรับสมัครบุคคลต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้หรือไม่   

3. กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะคัดเลือก บุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัครต้องด ารงต าแหน่ง ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา) โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัครต้องด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ    

4.  ให้รายงานผลความคืบหน้าให้ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี ทราบ ในคราวประชุมครั้งถัดไป 
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6.12  เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

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

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   เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 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 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่น
ค าร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนต าแหน่งในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 และมีต าแหน่งว่างตามที่
ประกาศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 30 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 31 หน้า 311-323) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยื่นแบบขอย้ายมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 4 ราย 
ได้แก่   
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ที ่
รายละเอียดต าแหน่งว่าง  

ผู้สมัคร ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ กลุ่ม 
1 นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 อ 9 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

นางสุภาณี  บัวงาม  
นักวิชาการเงินและบญัชี  
ระดับช านาญการ       
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4  

2 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 อ11 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

นางอมรรัตน์  หะลีบุตร   
นักวิชาการเงินและบญัชี 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4  

3 นกัวิชาการพัสดุ 
 

ช านาญการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

 อ14 บริหารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย์ 

นางสาวกาญจนา  โฉมงาม 
นักวิชาการเงินและบญัช ี
ระดับช านาญการพิเศษ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4  

4 เจ้าพนักงาน
ธุรการ  
 

ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

 อ26 บริหารงาน
บุคคล 

นางภคอร  บุตรพิมพ์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ระดับช านาญงาน 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นค าร้อง
ขอย้ายทั้ง 4 รายเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกราย 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยื่นแบบขอย้ายมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 ราย 
ได้แก่   

ที ่
รายละเอียดต าแหน่งว่าง  

ผู้สมัคร ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ กลุ่ม 
1 นักจัดการ          

งานทั่วไป 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 อ 2 อ านวยการ นายสาโรจน์ นุษพรรณ์   
นักประชาสัมพันธ์  
ระดับช านาญการ       
ต าแหน่งเลขที่ อ 4 กลุม่อ านวยการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4  

2 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 อ15 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

นายศุภกฤต  อ านวยวัฒนกุล   
นักวิชาการเงินและบญัชี 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 8 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4  
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5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นค าร้อง
ขอย้ายทั้ง 2 รายเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกราย 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ได้ด าเนิ นการประเมินความรู้  
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)  และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 149/2562  สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562  โดยการ
ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้น าเสนอ
คณะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 32 หน้า 324-
332 ) 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการประเมินความรู้  
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)  และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึ กษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 114/2562  สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภา พันธ์ 2562             
โดยการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้
น าเสนอคณะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 33 หน้า    
333-336)  

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) จ านวน 6 ราย ตามท่ีได้เสนอมาข้างต้น 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้พิจารณาได้พิจารณา

แล้ว มีมติเห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 
ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 4 ราย และให้ด ารง
ต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 ราย 
ดังนี้ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1. นางสุภาณี  บัวงาม   ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับช านาญการ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับช านาญการต าแหน่งเลขที่ อ9 อัตราเงินเดือน  
31,210 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2. นางอมรรัตน์  หะลีบุตร   ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ระดับช านาญการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ11  
อัตราเงินเดือน  25,630 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
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3. นางสาวกาญจนา  โฉมงาม ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ14 อัตรา
เงินเดือน 38,450 บาท  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 

4. นางภคอร  บุตรพิมพ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ระดับ ช านาญงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ 26 อัตรา
เงินเดือน 37,920 บาท  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1. นายสาโรจน์  นุษพรรณ์ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 ให้ด ารงต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 2  อัตรา
เงินเดือน 25,600 บาท  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4   

2. นายศุภกฤต อ านวยวัฒนกุล ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 15 
อัตราเงินเดือน 25,670 บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จ านวน 4 ราย และให้ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 จ านวน        
2 ราย  

2. ขออนุมัติให้น าต าแหน่งว่างที่ เหลือจากการพิจารณาย้ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพ่ือไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานและหรือส่วนราชการอ่ืน มาข้ึนเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2)  

3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
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6.13  เรื่อง   การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
อ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)   

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) เพ่ือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือ
ส่วนราชการอ่ืน มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 
22 อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 8 อัตรา  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 14 อัตรา  
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์
ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนต าแหน่ง ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 นั้น 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือส่วนราชการอ่ืน มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างตามประกาศท่ีไม่มีผู้ขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง และเป็นต าแหน่งที่มีผู้ขอย้ายไป
ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 กลุ่มอ านวยการ  
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 11 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
3 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
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ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

4 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 32 กลุ่มนโยบายและแผน  
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 34 กลุ่มนโยบายและแผน  
7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 46 หน่วยตรวจสอบภายใน  
8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 10 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือส่วนราชการอ่ืน มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างตามประกาศฯ ที่ไม่มีผู้ขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง และเป็นต าแหน่งว่างจากการ
ขอย้ายภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และย้ายไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน รวมทั้งสิ้น จ านวน 
14 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 กลุ่มอ านวยการ  
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 8 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
3 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 9 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
4 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 10 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
5 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 11 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
6 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  
7 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
8 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
9 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 26 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

10 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา  
11 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 40 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา  
12 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 5 กลุ่มอ านวยการ  
13 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 42 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา  
14 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 44 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    

5. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยให้
ด าเนินการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ดังนี้ 
      5.1 ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ก่อน 
      5.2 กรณีไม่มีบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ให้ขอจากบัญชีรายชื ่อผู ้สอบแข่ งขันได้ของ        
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง โดยด าเนินการตามล าดับการขอน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเดียวกัน
กับต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 
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   5.2.1 อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.2.2 อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   5.2.3 กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ขอจากบัญชีรายชื่อ          
ผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด โดยต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
เดียวกันกับต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
   5.2.4 กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัด ให้ขอจากบัญชีรายชื่อ         
ผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการอ่ืนได้ โดยต้องเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง 
เดียวกันกับต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความจ าเป็นและ
ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนที่สามารถน ามา ใช้บรรจุและ
แต่งตั้งได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้น าต าแหน่งว่างเพ่ือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือส่วนราชการอ่ืน มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่เสนอข้างต้น 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้พิจารณาแล้ว มีมติ

เห็นชอบให้น าต าแหน่งว่างเพ่ือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหรือส่วนราชการอ่ืน มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 22 อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  8  อัตรา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  14  อัตรา  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการน าต าแหน่งว่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปใช้ส าหรับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ื อมาขึ้นเป็นบัญชี         
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  รวมทั้งสิ้น จ านวน 22 อัตรา 

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

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

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน  13 ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 2 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน 9 ราย 

 

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

(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) 

 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน  13  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  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  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 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 

2 น.ส.รุ่งทิพย์ 
สีใสแสงอิทร์ 

วัดเขา
รักษ ์

8 ต.ค. 
59 

66.67 70.22 72.97 
 

75.54 
 

79.09 81.65 
 

85.20 89.36 8 ต.ค. 
61 

 
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.อัญชุลี  
ปานศรีแก้ว 

ชุมชน
บ้านหลุม
รัง 

21 มี.ค. 
59 

77.45 78.43 80.39 82.35 85.53 86.32 87.11 88.70 21 มี.ค. 
61 

2 น.ส.กญัญาณัฐ  
 ประกอบธรรม 

บ้าน
หนอง
ปรือ 

20 ก.พ. 
60 

73.57 77.12 79.69 81.47 84.21 86.78 88.56 92.91 20 ก.พ. 
62 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 9 ต าแหน่ง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายนพพล   
       ใจดี 

ห้วย
กระเจา
พิทยาคม 

7 ต.ค. 
59 

64.05 71.15 88.33 90.71 91.47 93.27 95.04 99.16 7 ต.ค. 
61 

2 น.ส.ขนิษฐา    
     คงนิยม 

ทองผา
ภูมิวิทยา 

25 ต.ค. 
59 

61.65 64.28 68.75 71.38 76.09 82.14 88.20 93.70 25 ต.ค. 
61 

3 น.ส.ธนาพร    
   สอาดช่ืน 

ทองผา
ภูมิวิทยา 

25 ต.ค. 
59 

61.26 66.66 68.46 71.17 74.77 78.37 81.08 86.48 25 ต.ค. 
61 

4 น.ส.อรวรรณ        
   ประทุม
วัลย ์

ท่าม่วง
ราษฎร์
บ ารุง 

6 ธ.ค. 
59 

53.50 57.89 65.78 70.17 72.17 76.31 85.96 92.98 6 ธ.ค. 
61 

5 นายณัฐพล    
   วุฒิปรีชา 

ท่าม่วง
ราษฎร์
บ ารุง 

6 ธ.ค. 
59 

50.00 54.38 60.52 65.78 71.05 76.31 88.59 92.10 6 ธ.ค. 
61 

6 น.ส.มีนา    
     รักคล้ า 

วิสุทธรังษี 16 ธ.ค. 
59 

66.67 71.80 79.69 84.21 85.20 89.55 91.32 98.22 16 ธ.ค. 
61 

7 นายอ านาจ     
    ช่ืนบาน 

วิสุทธรังษี 7 ม.ค. 
60 

71.01 76.33 81.65 84.22 85.81 93.88 95.66 98.23 7 ม.ค. 
62 

8 น.ส.วิไลพร     
    บัวระคร 

หนอง
ปรือ
พิทยาคม 

1 ก.พ. 
60 

51.75 60.52 70.17 72.80 75.43 80.70 86.84 89.47 1 ก.พ. 
62 

9 น.ส.อุษา    
      โตแก้ว 

หนอง
ปรือ
พิทยาคม 

1 ก.พ. 
60 

51.75 60.52 70.17 72.80 75.43 82.45 86.84 89.47 1 ก.พ. 
62 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 13 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  ตั้งแต่วันถัดจากวั นที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน  13  ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  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 13 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑  ทั้ง 13 ราย  
  

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

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  28 ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 8 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 6 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 7 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 ราย 
5. 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 เรื่ อง  

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 

การประเมินข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
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  28 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 
28  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 8 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.ชัญญาภัค           
               มงคุณวัด 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ้านท่ามะนาว 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
14 ก.พ. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.บ้านท่ามะนาว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสมพร  เปียสนิท ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.พรลภสั           
                เทียนชัย 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ้านจันอุย 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
1 มี.ค. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.บ้านจันอุย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสุนันทา  กันภัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางล าพึง  มามี 
    ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า 
    “ลาดหญ้าวิทยา” 
    วิทยฐานะครูช านาญการ 
    สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ธัญภัทร           
            ทัศนครองสินธุ์ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)/ 
12 ก.พ. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจิตติมา  ปัญญาธนิต ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ศิริวรรณ  เซ่ียงเจ้น 
    ครู ร.ร.บ้านช่องสะเดา 
    (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
    วิทยฐานะครูช านาญการ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นางพัชริน   
          อมรกิจปกรณื        
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                     

  ภาษาอังกฤษ/ 
  14 ก.พ. 

2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.วัดขุนไทยธาราราม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสงกรานต์  พลอยเจริญ 
   ข้าราชการบ านาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางฐิตารีย์  พิทักษ์พลางกูร 
   ครู ร.ร.วัดหนองตะโก 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.ภัทรา  จันทร์หอม    
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.วัดหนองตะโก 
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปลสภาพ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                     

  คณิตศาสตร/์ 
 14 ก.พ. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.วัดหนองตะโก ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.มิ่งขวัญ  ใจดี 
   ข้าราชการบ านาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายประเทีอง  สระแก้ว 
   ครู ร.ร.บ้านรางสาลี่ 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. นางดรุณี  แซล่ิ้ม       
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ้านห้วยไร่ 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                     

ปฐมวัย/ 
14 ก.พ. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.   บ้านห้วยไร่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางประโลม  ลมพัด 
   ข้าราชการบ านาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางกชพรรณ  นิลคง 
   ครู ร.ร.วัดหนองตะโก 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

7. น.ส.อรทัย  บุญเส็ง        
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ้านหนองปากดง 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                     

ศิลปะ/ 
13 ก.พ. 2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.บ้านหนองปากดง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางปราณี  ธุระพันธ์ 
   ข้าราชการบ านาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ณิฐญภรณ์ แก้วเกตุ 
   ครู ร.ร.วัดยางเกาะ 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและ 
   เทคโนโลยี (ศิลปะ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8. นายประกอบ  พัดช่ืน      
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.วัดหนองตะโก 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                     

 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
  26 ก.พ.2562 

1.ผู้อ านวยการร.ร.วัดหนองตะโก ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายเดชา  นิลคง    ข้าราชการบ านาญ    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายฤทธิชัย  สุวพาณิชย์ 
   ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง 
   วิทยฐานะครูช านาญการ 
   สาขาวิชาศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  6 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายลิขิต  โคกแก้ว 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
ร.ร.บ้านหนองเจริญสุข 
วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

บริหารการศึกษา 
24 ธ.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้บริหาร
การศกึษา 

กรรมการ 

3. นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์ 
    ผอ.ร.ร.บ้านซ่อง 
    วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
    ช านาญการพิเศษ 

     สาขาบริหารการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.จรญิญา  เสรมิทรัพย ์
ต าแหน่ง ครู  
ร.ร.บ้านหนองเจริญสุข 
ศศ.บ. สารสนเทศ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
14 ม.ค. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองเจริญสุข ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมศรี  คลองน้อย 
   ครู ร.ร.บ้านซ่อง 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางนวกานต์  มณีศร ี
ต าแหน่ง ครู  
ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง  
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การงานอาชีพ/ 
(คอมพิวเตอร์) 
5 ก.พ. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

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

    สาขาคอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นายวิษณุ  ค าจันทร ์
ต าแหน่ง ครู  
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิส์) 
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
7 ก.พ. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้บริหาร
การศึกษา 

ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาวิทยาศาสตร์ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

5 นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ 
ต าแหน่ง คร ู  
ร.ร.วัดหนองพันท้าวฯ  
ค.บ. นาฏศิลป ์

ศิลปศึกษา/ 
(นาฏศิลป์) 

15 ก.พ. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองพันท้าวฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุนีย์  พันแสงทอง 
   ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขานาฏศิลป์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นางสาววิมล  อยู่สถติย ์
ต าแหน่ง ครู  
ร.ร.วัดดอนชะเอม  
ศศ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
21 ก.พ. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดดอนชะเอม ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
   ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  7 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.จารณุี ประสงคส์ิทธ์ิ
ต าแหน่งครู                   
ร.ร.บ้านท่าดินแดง            
ค.บ.(การประมศึกษา)                   
/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย                 
13 ก.พ.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่าดินแดง                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธานินทร์  อุ่นใจ                            
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว (ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวรรณะ  ศรีเทพ                                  
ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง   
(ครูช านาญการพิเศษ)                    
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.ดาวรัชดา  วงษ์เอก   
ต าแหน่งครู                            
ร.ร.วัดปรังกาสี                   
ค..บ. สังคมศึกษา                   
/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา                 
15 ก.พ.2562 

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

2.นายละมูล บูชากุล                             
ผอ.ร.ร.วัดหินดาด (ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายบัญฑูล  โชติพิเชฐ                                  
   ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี (ครูช านาญการ)                      
   สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.พรพนา  
      จันทราภิรมย์  
ต าแหน่งครู                   
ร.ร.บ้านบ้องตี้                  
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
/ค.ม.วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
 

ภาษาไทย                 
22 ก.พ.2562 

1.ผอ.ร.ร. บ้านบ้องตี้                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายชัยธวัช  มีจั่นเพชร                               
ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสายฝน  กุลีน้อย                               
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้  (ครูช านาญการ)                   
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.สาวรีย์ แสนสมใจ 
ต าแหน่งครู                   
ร.ร.บ้านกุยแหย่                 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  /ศษ
ม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย                 
22 ก.พ.2562 

1.ผอ.ร.ร. บ้านกุยแหย่                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธีร  กวางคีรี                               
ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด  
(ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุมาลี  อินทราพงษ์                               
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่  (ครูช านาญการพิเศษ)                    
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

5 น.ส.กัลยาณี  โชคสมงาม
ต าแหน่งครู                   
ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                 
ศศ.บ. การศึกษาปฐมวยั  /
ศษม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย                 
22 ก.พ.2562 

1.ผอ.ร.ร. บ้านห้วยมาลัย                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์                            
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล                               
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (ครูช านาญการ)                   
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 น.ส.ชนันญา  เจนดง  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ                       
ค.บ.(การพัฒนาชุมชน)                   
/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา                 
27 ก.พ.2562 

 

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

2.นายปฐม  แหนกลาง                            
ผอ.ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.กมล  สุขกุล                                    
ครู  ร.ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                      
(ครูช านาญการ)    สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นางวริณา  บุญโกมล  
ต าแหน่งครู                            
ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง                   
ค.บ. การประถมศึกษา                   
/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
1 มี.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.จิตรา  ชูมณี                                
ผอ.ร.ร.บ้านวังใหญ่ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสมหวัง  ต้นสมบูรณ์                            
ครู  ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง (ครูช านาญการพิเศษ)                   
สาขาภาษาไทย 

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. นายชนาธิป  บุญยอง 
ต าแหน่ง ครู    

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

ภาษาไทย/ 
7 ม.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
(ใกล้เคียง) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

  สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นายธนาธิป  ทรัพย์อินทร์ 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
  ค.บ.พลศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  

สุขศึกษา/ 
12 ก.พ. 2562 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ปรารถนา   
           ปานหว่าง 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
  ค.บ.คณิตศาสตร์ 
  ศษ.ม.การบริหาร 
  การศึกษา    

คณิตศาสตร์/ 
1 มี.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองขอนเทพพนม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานติธรรม 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์ 
ครู ร.ร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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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. 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.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายเคบอย สินสุพรรณ์ 
 ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จิราภรณ์ ฉิมอ่อง 
 ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

  สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.กนกทิพย์ บุญล้ า 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เทพมงคลรังษี 
บช.บ. สาขาการบัญช ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
4 ก.พ.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
 รองผู้อ านวยการ  
 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
 วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ  
 พิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางยอดขวัญ ธีรโชคดี 
 ครู ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กิตตมิา อุดมสินค้า 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
วท.บ. สาขาสิ่งแวดล้อม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
12 ก.พ.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายยุทธนา ฉุยเนย 
 ครู ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณ 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. ปุณณศิา ชนะฤทธิชัย 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
21 ก.พ.2562 

 

1. ผูอ้ านวยการ ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ก้านมะลิ ศรีโมรา 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณพิชยา เพชรพิมล 
 ศึกษานิเทศก์ สพม.8 
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 28 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
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

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

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 28 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  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 28 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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6.16 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  13  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 4 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 8                  จ านวน 3 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 และการป รับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรั บปรุง
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 13  ราย  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 3 ราย 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 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. นางกัลยา           
             บัวศรี 
ครู/ร.ร.บ้านห้วยน้ าขาว 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 90.00 92.67 ผ่านการประเมิน/ 
10 ม.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 92.00 92.00 90.00 91.33 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 92.00 89.00  

2. น.ส.จรรยาพร           
              พยาเครือ 
ครู /ร.ร.วัดบ้านยาง 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 94.00 91.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
24 ม.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 81.25 77.50 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 73.75 93.75  

3 นางอารมภ์  สุขกรม        
ครู/ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 84.00 85.00 83.66 ผ่านการประเมิน/ 
7 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 82.50 86.25 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 83.00 85.00  

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.สณุีรตัน์  รัดกุม          
ต าแหน่งครู   
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี         
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย                
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 96.00 88.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
14 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 65.00 77.50 67.50 70.00 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 89.00  

2 น.ส.ปัทมพร  มั่งกูล               
ต าแหน่งครู   
ร.ร.บ้านวังผาตาด                
วท.บ. ชีววิทยาประยกุต์                 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
        

ด้านที่ 1 100 65 77.00 77.00 84.00 79.33 ผ่านการประเมิน/ 
9 ม.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 75.00 73.75 75.00 74.58 

ด้านที่ 3 100 65 70.50 82.75 75.75  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 4 ราย 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 3 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 

3 น.ส.น้ าอ้อย   
            มากบุญมา         
ต าแหน่งครู   
ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง               
วท.บ. เคมี                       
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา   

ด้านที่ 1 100 65 90.00 92.00 93.00 91.67 ผ่านการประเมิน/ 
7 ม.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 91.00 93.00 91.33 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 91.00 92.00  

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.ลักขณา  โคบุตร 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 

  ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 90.00 90.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
21 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 81.25 85.00 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 80.00 80.00  

2. นางกมลชนก   
             ขุนช านาญ 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
  ค.บ.สังคมศึกษา 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 9๐.00 ๘๙.00 ๘๙.00 ๘๙.๓๓ ผ่านการประเมิน/ 
17 ธ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 80.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 78.75  

3. น.ส.ศิรจิันทร์   
         วงศ์ศิลป์ชัย 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 88.00 90.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
24 ธ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 91.00 88.00 93.00 90.66 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 92.00  

4. น.ส.น้ าฟ้า  เขื่อนแก้ว 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 90.00 92.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
24 ธ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 91.25 92.50 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 91.25 92.50  

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. นางขนิษฐา นวมพันธ ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ประชามงคล 
วท.บ. สาขาเคมี 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 68.00 74.00 70.00 70.66 ผ่านการประเมิน/ 
4 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 71.25 80.00 76.25 75.83 

ด้านที่ 3 100 65 72.00 74.00 76.00  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

2. น.ส.ศศิธร ปวตุินันท ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
ศษ.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 83.00 88.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 78.75 82.50 81.25 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 82.50 82.50  

3. นางนิชนันท์ จันหอม 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วทบ. สาขาชีววิทยา 
วท.ม. สาขาจุลชีววิทยา 
ทางอุตสาหกรรม 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
10 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 92.50 92.50 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 13  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 13 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  13 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 13 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 13 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 13 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่ านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 13 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    
    

6.17 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน  11  ราย  
ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 2  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 6  ราย  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 3  ราย  

 

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

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ท่ี 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) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับ
การประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 11 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 11  
ราย ดังนี้ 

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 นายทวีศิลป์   
              สวัสดิ์ฐิติเลิศ     
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.บ้านน้ าพุ 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์ / 
14ก.พ.2562 

1. ผู้อ านวยการร.ร.บ้านน้ าพุ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายปราโมทย์  เท่ียงผดุง 
    ข้าราชการบ านาญ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางดารุณี  พละเลิศ 
    ครู ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.ภัทรวดี  พรรณบัตร     
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์ / 
4 มี.ค.2562 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร. 
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 
 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายปรึกษา  ธรรมชาติ 
    ข้าราชการบ านาญ   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางกาญจนา  ดอกแก้ว 
    ครู ร.ร.วัดอินทาราม“โกวิทอินทราทร” 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  6 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
ร.ร.บ้านอ่างหิน 
ศษ.บ. ภาษาไทย 
ศษ..ม. การบริหารการศึกษา 

บริหารการศึกษา 
14 ม.ค. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้บริหาร
การศกึษา 

กรรมการ 

3. นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์ 
    ผอ.ร.ร.บ้านซ่อง 
    วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
    ช านาญการพิเศษ 

     สาขาบริหารการศึกษา 
 

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.นิภาพร  ทรงศรี 
ต าแหน่ง ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
ศษ.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
25 ธ.ค. 2561 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
    ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นายชัยวัฒน์  แสงน้อย 
ต าแหน่ง ครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
ศศ.บ. ศิลปกรรม 
 

การงานอาชีพฯ/ 
(การงานอาชีพ) 
28 ธ.ค. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางพรสวรรค์  วิษณุวงศ์ 
    ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาการงานอาชีพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ 
ต าแหน่ง ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 

การงานอาชีพฯ/ 
(คอมพวิเตอร์) 

11 ก.พ. 2562 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.บ้านตลาดเขต ฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

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

    สาขาคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 น.ส.ดลยา   
         จันทร์เสียงเย็น 
ต าแหน่ง ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านสระลุมพุก 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
27 ก.พ. 2562 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.บ้านสระลุมพุก ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางอัญชลี  อิ่มลา 
    ครู ร.ร.บ้านหลุมหิน 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นางเปมิกา  นกแก้ว 
ต าแหน่ง ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเมตตาจิตต 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

สุขศึกษาฯ/ 
11 มี.ค. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.เมตตาจิตต ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นายนรา  อาดปักษา 
    ครู ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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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 
 
 
 

นางจิราภรณ์  ชิวปรีชา 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านหนองตาก้าย 
ค.บ.สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
27 ก.พ. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาก้าย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภนิดา  ขวัญใจสกุล 
ครู ร.ร.บ้านหนองนกแก้ว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นายอดิศักดิ์  
        ปริยาปัญจางค์  
ผอ.ร.ร./ช านาญการ 
ร.ร.บ้านเขาแดง 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

17 ก.ย. 2561 

1. นายชัยนนท์  นิลพัฒน์  
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 

วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.ฤทัยรตัน์   
           เส็งดอนไพร 
ผอ.ร.ร./ช านาญการ 
ร.ร.บ้านพุบอน 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

22 ส.ค. 2561 

1. นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสมคิด  สุวรรณรัฐ 
ผอ.ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 

วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  11 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  11 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  11 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมกา รฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  11  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
 

6.18 เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่เสนอขอมีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 12/2561 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐ านะช านาญการพิเศษ  สายงานบริหารการศึกษา               
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.4/ว12 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2561  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  1  ราย ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

สังกัด 
รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 
สาขาวิชา 

วันที่ส่ง
ผลงาน 

1. ว่าท่ีร้อยเอกพรเนตร   
             ศรีทอง 

รองผอ.สพท. 
 

74 (ร) สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 
 

คศ.3 
(55,720) 

บริหาร
การศึกษา 

8 ก.พ. 62 

 
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.4/ว12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
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3.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งว่า  ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของ
ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้า
รับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

1.1  ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาแล้วรวม 12 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ)   

1.2  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและจัดการศึกษา ในสายงานบริหาร
การศึกษา มาแล้วรวม 12 ปี (หลักเกณฑ์ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) และได้เสนอผลงานทางวิชาการ
สาขาบริหารการศึกษาท่ีแสดงถึงความเชี่ยวชาญในหน้าที่ จ านวน 1 เรื่อง (หลักเกณฑ์ไม่เกิน 2 เรื่อง) 

1.3  มีภาระงานบริหารและจัดการศึกษาเต็มเวลา 

2.  ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์
เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ และ
กรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้
ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 3 คน ประเมินนทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับการประเมิน  

3. เกณฑ์การตัดสิน   โดยผู้ขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมินทั้ง 3 ด้าน  ดังนี้ 
๓.๑ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ทั้ง        

3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

๓.๒ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
๓.๓ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 

ส่ วนที่  1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจั ดการศึ กษา ต้ องได้ คะแนน                                                     
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65   คะแนนเฉลี่ยในส่วนที่ 1 และ 2 
ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

4. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
    กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อน

การแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3  
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

ว่าท่ีร้อยเอกพรเนตร   
             ศรีทอง 
ต าแหน่ง รองผอ.สพป.
กาญจนบุร ีเขต 1 
คบ.การประถมศึกษา 
คม.การประถมศึกษา 

บริหารการศึกษา/ 
8 ก.พ. 62 

1. นายอ านาจ  สุนทรธรรม   
    ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม                                  
    วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
   วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิพร  ใจสงบ 
    ผอ.ร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
    วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นายรัชสิทธิ์  พิทยาลัย 
    ผอ.ร.ร.ดิศกุล 
    วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
    วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย  ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง ที่ยื่นค าขอรับการ

ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 
 

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

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ราย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง ให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ  
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ราย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง ให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ  
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

2. มอบ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
 

6.19 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 3  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จ านวน 1  ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  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 
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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 

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 3 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 นายทรงฤทธิ์             
              สุริยงค์ 
ผู้อ านวยการ/ช านาญ
การ 
ร.ร.บ้านม่อง-กระแทะ 
 

ค.บ. 
(พลศึกษา) 

ค.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา / 
24 ธ.ค. 61 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 91.00 92.00 90.33 
ด้านที่ 2 100 70 77.00 80.75 92.75 83.50 

2 นางวราภรณ์             
          บุญประวัต ิ
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.บ้านวังตะเคียน 
 

    ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

ภาษาไทย / 
25 ม.ค. 62 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 85.00 87.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 90.00 85.00 89.00 

3 น.ส.ภัทรภร  
        บุญอุทิศ  
ครู/ร.ร.บ้านเจ้าเณร 
 

    กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร์) 
    ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
29 ม.ค. 62 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 95.00 93.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 93.75 87.50 89.17 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 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 นายเกษม  
     ประจักษ์ศิลป์   
ครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่ 
(หนองปรือ) 
 

ค.บ.ดนตรี
ศึกษา 

ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
25 ธ.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 95.00 96.00 95.66 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  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.พรเพญ็ สืบบุก 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.ห้วยกระเจา-  
พิทยาคม 

ศษ.บ. / 
สังคมศึกษา 

ศษ.ม. / 
สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม/ 
14 ธ.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 88.00 95.00 90.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 90.00 90.00 89.16 

2 นางจีรภา สังข์ไทย 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.ห้วยกระเจา-  
พิทยาคม 

ค.บ. / 
ภาษาไทย 
ศษ.ม. / 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
14 ธ.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 89.00 91.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 90.00 90.00 89.58 

3 นายเจษฎา ศรีนวล 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรัง-
วิทยาคาร 
 

วท.บ. / 
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

ศษ.ม. / 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)

/21 ธ.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 91.00 90.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 85.00 85.00 

4 น.ส.ศิริกาญจน์  
        กาญจน์ตรง 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรัง
วิทยาคาร 
 

ศศ.บ. / 
บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์ 
ศษ.ม. / 

เทคโนโลยีและ
สื่อสาร

การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
30 ม.ค.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 91.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 91.25 91.25 92.08 

5 น.ส.ภัททิรา  
          ศุภมาศ 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรัง
วิทยาคาร 
 

กศ.บ. / 
คณิตศาสตร์ 
วท.ม. / 
คณิตศาสตร์

ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
30 ม.ค.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 91.25 91.25 92.08 

 

 

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 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที ่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       
 

6.20 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                วิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 49  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 18 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 5 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จ านวน 26 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม 

(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 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. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ0216.7/ว 17 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งต้ัง

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงขึ้น 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 



95 
 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

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

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  49 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   18 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   21 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด        จ านวน  10 ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดใน
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 2 ราย 
 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
1. นางสายฝน   

        จันทร์ป้อง 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านนากาญจน ์
ค.บ(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.502
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 ก.พ.2562/ 
  15 ก.พ.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ (กรณีปรับปรุง) จ านวน 1 ราย 
2 นางกาญจน์ณภัทร 

     พิรพัฒน์ชาญกิจ  
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ ) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)            

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
29.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ม.ค.2562/ 
6 พ.ย..2560 คะแนนรวม 100 70 74.50 76.50 75.50 

คะแนนรวม 100 70 71.50 75.50 72.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 18 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. นายกนิษฐ์  รุ่งเรือง 

ครู ร.ร.วัดพังตรุ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
25.00 

56.25 
27.00 

56.25 
28.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 81.25 83.25 84.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
2 นายวิชิต   

        เพ็ชรปานกัน 
ครู ร.ร.วัดสระลงเรือ 
 ค.บ. พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
30.00 

58.75 
36.00 

58.75 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ธ.ค. 61/ 
19 มี.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 88.75 94.75 88.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
3 น.ส.สริินภา  ศิรปิร ุ

ครู ร.ร.วัดส านักคร้อ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 82.50 84.50 84.50 

4. นายประสิทธิชัย   
          หมดทุกข ์
ครู ร.ร.อนุบาลห้วย
กระเจา 
 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
28.00 

55.00 
28.00 

55.00 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.00 83.00 80.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 8 ราย 
5 นางนิชาภัทร      

         ใคร่ครวญ 
ครู ร.ร.วัดเขารักษ์ 
 ค.บ. การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

28.75 
22.00 

28.75 
25.00 

28.75 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 50.75 53.75 53.75 

6 น.ส.รสสุคนธ์  มั่นคง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
 ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

32.50 
23.00 

32.50 
25.00 

32.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 55.50 57.50 57.50 

7 นางอภิสรา   
         ห้วยหงษ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 82.50 83.50 83.50 

8 น.ส.สุพตัรา   
          สุดาทิพย ์
ครู ร.ร.บ้านดอนเขว้า 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
23.00 

53.75 
25.00 

53.75 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 76.75 78.75 78.75 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

9 นายชาตรี  อินต๊ะ 
ครู ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง 
 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

7.50 
25.00 

7.50 
25.00 

7.50 
26.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 32.50 32.50 33.50 

10 น.ส.เรณู   
      เจริญทัศนศิร ิ
ครู ร.ร.วัดส านักคร้อ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00 
25.00 

40.00 
24.00 

40.00 
26.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 65.00 64.00 64.00 

11 น.ส.ภญิญ์พลอย     
         เผื่อนปฐม 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

37.50 
25.00 

37.50 
25.00 

37.50 
26.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 62.50 62.50 63.50 

12 นางรุ่งรัตน์  ศรีโมรา 
ครู ร.ร.บ้านเขากรวด 
ค.บ. เกษตรศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
24.00 

47.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 72.50 71.50 70.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
13 น.ส.ศรีแพร  ออมสิน 

ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 ม.ค. 62/ 
19 มี.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

14 นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข 
ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
13 ก.พ. 62/ 
19 ต.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 

15 นางวนิดา  ทองสุกใส 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

10.00 
23.00 

10.00 
21.00 

10.00 
26.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 33.00 31.00 36.00 

16 น.ส.นิภา  มหาโชต ิ
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
 ค.บ. จิตวิทยาและ- 
 การแนะแนว 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

28.75 
23.00 

28.75 
23.00 

28.75 
26.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 51.75 51.75 54.75 

17 นางพรชนก  ทองอิ่ม 
ครู ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 
2ฯ 
ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 
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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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
18 นายจิรศักดิ์   

          นิยมศักดิ์ 
ครู ร.ร.วัดส านักคร้อ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ก.พ. 62/ 
22 มี.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 75.50 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  5   ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาสังคม  (ปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จ านวน 1 ราย 
1. น.ส.จณิสตา   

          ตุมรสุนทร 
ครู ร.ร.บ้านจันเดย์ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา)              

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

46.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 ต.ค.2561/      
16 ก.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 73.25 

กลุ่มสาระวชิาเกษตร  (ประเมินใหม่)  จ านวน 1 ราย 
2. นายยอดชาย  

           จันทร์สว่าง 
ครู ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย 
วท.บ.เกษตรศาสตร์    /
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 74.50 

กลุ่มสาระวชิาคอมพิวเตอร์  (ประเมินใหม่)  จ านวน 2 ราย 
3. นายสวาด พรหมชนะ 

ครู ร.ร.หลุงกัง 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 82.50 

4. นายยงยุทธ   
          หงษ์สุพรรณ 
ครู ร.ร.วัดปรังกาสี 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 82.50 83.50 

กลุ่มสาระวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา   (ประเมินใหม่)  จ านวน 2 ราย 
5. นายอภิพัฒน์ ล าใยขจ ี

ครู ร.ร.เพียงหลาง 3 ฯ 
ค.บ.พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51.25 
19.00 

51.25 
26.00 

51.25 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.25 77.25 77.25 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 26 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย (ประเมนิใหม่) จ านวน 2 ราย 
1. นางทัศน์มิรา จักกภูม ิ

คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
24.00 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 77.75 79.75 79.75 

2 นายฐิติโชต ชูธัญญะ 
คร ูร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
24.00 

52.50 
25.00 

52.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 76.50 77.50 77.50 

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
3 น.ส.อิสรีย์ น้อยมิ่ง 

คร ูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 ม.ค.62/ 
6 พ.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระวชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
4. น.ส.ภัทรวี ธนะฤกษ์ 

คร ูร.ร.หนองรีประชา
นิมิต 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

 

50.00 
26.00 

 

50.00 
26.00 

 

ผ่านเกณฑ์/ 
10 ก.ค.61/ 
14 ส.ค.60 

 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระวชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
5 นางศศลักษณ์ วัฒนา 

ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
1 ก.พ.62/ 
24 เม.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 6 ราย 
6 นางมุกดา วันเย็น 

คร ูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
วท.ม. ชีววิทยาศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 71.50 73.50 

7 น.ส.นิติมา รุจิเรขา
สุวรรณ 
คร ูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
กศ.ม. เคมี 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
24.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 69.00 

8 นางสมใจ พูนน าเภา 
คร ูร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 71.50 
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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 

9 นางนิตยา เศษวิกา 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 71.50 73.50 

10 น.ส.ธวัลรัตน์  
           สีหานาจ 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 71.50 73.50 73.50 

11 น.ส.เขมิกา เยียวยา 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี  
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ้
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
24.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 69.00 71.00 71.00 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์ (ปรบัปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 

12 นางสุพัตรา พรมท ี
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
วท.ม. เคมี 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 มิ.ย.61/ 
21 ธ.ค.58 

 
คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

13 น.ส.กัลยา ยิ้มละไม 
คร ูร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
13 มิ.ย.61/ 
21 ธ.ค.58 

 
คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 4 ราย 
14 น.ส.ดิฐารัตน์  

      ลีวรางกุล 
คร ูร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
ศษ.ด. การวิจยัและ
ประเมินทางการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

15 นางอรสุชา  
          ภัทรสิริวรกุล 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี  
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 77.50 78.50 78.50 

16 นายก่อกิจ ธีราโมกข ์
คร ูร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วท.ม.วิทยาการคณนา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

17 นายสุวรรณ บญุศร ี
คร ูร.ร.ประชามงคล 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 
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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 

กลุ่มสาระวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
18 นายสันต์ พรหมผลิน 

คร ูร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  
ศศ.บ. พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
28.00 

 

42.50 
25.00 

 

42.50 
28.00 

 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.50 67.50 70.50 

19 นายอดิศร์ พงษ์พัว 
คร ูร.ร.พังตรุราษฎร์
รังสรรค์ 
ศษ.ม. พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

46.25 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 71.25 

กลุ่มสาระวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
20 นายชนินทร์เดช  

           กุลสุวรรณ ์
คร ูร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  
ค.บ. พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
8 พ.ย.61/ 
6 พ.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

21 นายทองสุข  
        ทองไพรวรรณ 
คร ูร.ร.ไทรโยคมณี
กาญจนว์ิทยา 
ค.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ธ.ค.61/ 
19 ก.ค.59 

 
คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ประเมินใหม่) จ านวน 4 ราย 
22 นายยศวัฒน์ ทับทิม 

คร ูร.ร.ห้วยกระเจาพิทยา
คม 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
28.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 ก.ค.60/ 
24 เม.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 83.50 85.50 83.50 

23 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  
           ป่ินเปี้ย 
คร ูคร ูร.ร.เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ต.ค.60/ 
24 เม.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 83.50 

24 น.ส.นัสชนก  
    เศรษฐศักดาศิร ิ
คร ูร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
28.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 มี.ค.61/ 
24 เม.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 83.50 85.50 85.50 

25 น.ส.สุธินันท์ เป้าเพ็ชร 
ครู ร.ร.พังตรุราษฎร์
รังสรรค์ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
20 เม.ย.61/ 
19 ต.ค.60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 
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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 

กลุ่มสาระวชิากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
26 นางช่อทิพย์  

            อินทรักษา 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
คษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

 

57.50 
24.00 

 

57.50 
26.00 

 

ปรบัปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 81.50 83.50 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 49 ราย ดังนี้ 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 ราย 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 2 ราย 
 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 18 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน  4 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน  5 ราย 
3) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                     จ านวน  9 ราย 

 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน  1 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 4 ราย 

 

1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 26 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 11 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 14 ราย 
3) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                     จ านวน  1 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 18 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใน 6 เดือน จ านวน 21 ราย  

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 10 ราย  
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
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เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 49 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

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

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  18 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 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  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 49 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  18  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 18 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
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6.21   เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและ   
                  บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ด้านผล

การปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 

 

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  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
(จากคณะกรรมการชุดที่ 1) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น     
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ด าเนินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ซ่ึงเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน 
ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและ
ประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่      
ก.ค.ศ.ก าหนด  เพ่ือประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสัดส่วน
ผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนผู้รับค าขอรับการประเมิน  (เอกสารลับแจกในที่ประชุม)   ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและ
จ านวนค าขอรับการประเมิน ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ที ่ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 
จ านวนผู้ย่ืนค าขอ 

(ราย) 
จ านวนกรรมการ/

คณะ 
1 สาขาการบริหารการศึกษา 1 7/1 

รวมทั้งสิ้น 1  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        

น าเสนอแล้ว  เห็นว่า 
๑. ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อ เ พ่ือแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการชุดที่  2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งมี ความรู้  

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในแต่
ละสาขา/กลุ่มวิชา 

๒. จ านวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละคณะ
เป็นไปตามจ านวนค าขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3  สาขาวิชา/กลุ่มสาระตามท่ีเสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพ้ืนที่ แทนประธานกรรมการฯ ด าเนินการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 

๓. อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุ รีทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ ดังนี้ 
๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ

ตามท่ีเสนอ 
๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 

2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๓. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแจ้ง

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
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6.22 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ                 
                                       ตาม ว 21/2560 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ และครูช านาญการพิเศษ (สายงานการ
สอน)  จ านวน 4  ราย  ดังนี้  

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

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

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 3 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นางส ารวย  ใจตรง คร ู ครูช านาญ
การ 

30,280 บ้านหนองจอก พนมทวน 
กาญจนบุรี 

3 ต.ค.2561 

2. นางสมใจ  ศาระสาลิน คร ู ครูช านาญ
การ 

29,690 บ้านหนองจอก พนมทวน 
กาญจนบุรี 

3 ต.ค.2561 

3. นางล าไย  ปัจฉา คร ู ครูช านาญ
การ 

35,640 บ้านหนองจอก พนมทวน 
กาญจนบุรี 

3 ต.ค.2561 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. น.ส.เขมปภัส  สบืศักดิ ์ คร ู - 26,210 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ 
กาญจนบุรี 

5 มิ.ย.2561 

 

8.  คณะกรรมการประเมิน  ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญ
การ และครูช านาญการพิเศษ  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  34 หน้า 
337-338  ) 
 

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. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็น           วิทย

ฐานะครูช านาญการ และครูช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  จ านวน 4 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์                 
การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย                 
ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ 

4. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  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. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ และครูช 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 แจ้งให้ข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
 

6.23 เรื่อง    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบให้แต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

-  นางบุษกร  ห้าสกุล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติเลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 
2559  

 

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

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

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐ านะหรือ 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง 

3. หนังสือส านักงานก.ค.ศ.ลับ ที่ ศธ 0206.3/0074 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1.1 รางวัลสูงสุดระดับชาติต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง หรือผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการ   
ต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่า  เป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลวานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  และก.ค.ศ. 
ให้การรับรองรางวัลสูงสุดระดับขาติ ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และรางวัลไม่น้อยกว่า 
3 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับถึงวันที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด และผลงานดีเด่นต้องตรงหรือ
สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

1.2 มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 เรื่อง โดยข้อเสนอในการพัฒนางานต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ประการ ดังนี้ 
เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา 
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2. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
และคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย 
หัวหน้าหน่วยงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการ
ประเมินเป็นกรรมการ จ านวนคณะกรรมการให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม  โดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการประเมิน พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดี เด่นที่
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตาม
คุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์พร้อมทั้งเสนอขื่อพร้อมทั้งเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้าน
ที่ 3 พร้อมแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งคณะกรรมการประเมิน  เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศทางเว็บไซด์ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินทุกรายแล้วเสร็จ และประกาศรายชื่อทางเว็บไซด์ ภายในวันเดียวกัน  ใน
การประกาศรายชื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติหรือผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกต่ อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ภายในระยะเวลา 15 วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่
วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับรางวัล
รายใด ให้ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วพร้อมเสนอขื่อพร้อมทั้งเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 3 พร้อมแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกส่งให้ ส านักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาด าเนินการต่อไป 

4. ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพ่ือท าหน้าที่พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ผงานที่
มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ
ของ ผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาค าร้องคัดค้าน รวมทั้งด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีก.ค.ศ.มอบหมาย 

5. ส านักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายขื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซด์ของส านักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน       
ผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส านักงาน ก.ค.ศ.เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซด์ ตามแบบที่ก.ค.ศ.ก าหนด ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อทางเว็บไซด์ กรณีที่มีค าร้องคัดค้านและ
ค าร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณายุติการประเมิน 

6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วให้ถือว่าผู้
นั้นเป็นเพียงผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินจนกว่าคณะกรรมการ
ตามข้อ 8  จะประเมินแล้วเสร็จ และอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติผลการ
ประเมินแล้วจึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน 

7. การตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.  ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่าเป็นคณะกรรมการ
ประเมิน โดยผู้รับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน ตามบัญชีรายชื่อ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้คณะกรรมการประเมิน มีหน้าที่เป็นผู้
ผ่าน ตรวจ และประเมินเอกสารวิชาการ และด าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 พร้อมกัน และ
ประเมินทุกด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้ขอรับการประเมิน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 
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8. การพิจารณาผลการประเมิน 
8.1 กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึง

เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้น าผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณา  
กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด           
แต่เอกสารเอกสารรายงาน หรือเอกสารผลการพัฒนางานยังไม่ครบสมบูรณ์  ให้ผู้ ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไข
เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน 

8.2 กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้น าผล
การประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตในด้านที่ไม่ผ่านการประเมินให้ชัดเจน 

9. การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
9.1 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้เสนอผลการประเมินให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

กรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ไม่ก่อนวันที่
ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น 

9.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เสนอผลการประเมินให้ ก.ค.ศ.พิจารณา กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ 
และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.4 จะแต่งตั้งได้เมือได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ  คศ.4 ไม่
เกิน 1 ขั้น  เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน
เวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่งกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

10. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0074  ลงวันที่ 31 มกราคม 2562  เรื่อง  การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ได้มีมติอนุมัติให้  นางบุษกร  ห้าสกุล   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ 190  โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  รับเงินเดือน
อันดับ คศ.3 ขั้น 48,540 บาท เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556  ทั้งนี้  ไม่
ก่อนวันที่  29 กันยายน  2559  และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

11. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านการพิจารณา ของ นางบุษกร  ห้าสกุล จ านวน 
3 เรื่อง ได้แก่ 1) รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553   
2) รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร 
มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2556  และ 3) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษา
พอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ความส าเร็จเชิงประจักษ์สถานศึกษา
จดักิจกรรมส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  

12. การแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ก.ค.ศ.ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็น         
ผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ 
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กศจ.)  ดังบัญชีรายละเอียดเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 35 หน้า 337-338  ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า  ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้อนุมัติผล    

การประเมินให้  นางบุษกร  ห้าสกุล   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา        
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 190  โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556  
ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่  29 กันยายน  2559  และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0074  ลงวันที่ 31 มกราคม 2562  

จึงเห็นสมควร 
1. อนุมัติแต่งตั้ง  นางบุษกร  ห้าสกุล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559  

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี          
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทราบ และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

ความเห็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  

8 มีนาคม 2562  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบ
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. แต่งตั้ง  นางบุษกร  ห้าสกุล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559  

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทราบ และด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.24 เรื่อง    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณทีี่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

ค าขอ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 44 มาตรา 53  และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ.2559 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1304/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน   

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

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

5.  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
เงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้ 

๑. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการครูคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ผู้
นั้นได้ท าการสอนหรือเคยท าการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

๒. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการคร ู

๓. ข้าราชการครูผู้นั้นยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  ภายใน 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาในหนังสือรับรองแสดงว่า
ส าเร็จการศึกษา 

๔. ในกรณีที่ข้าราชการครูไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดนี้  (กรณียื่น
เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือรับรองออก)  ให้สั่งให้ข้าราชการครูผู้นั้น  ได้รับเงินเดือน และ/หรือปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง เลื่อน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นได้   ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการครูผู้นั้น    
ยื่นค าขอ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ย่ืนค าขอ 
1. ด้วย นางสาวตะวันฉาย พิมพ์แก้ว ต าแหน่งครูผู ้ช่วย โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่ม
วุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2.ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2559 ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียน
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา 

3.ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  ตามคุณวุฒิที่      
ก .ค .ศ .ร ับรองคือคุณว ุฒ ิ ศ ึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. )  สาขาว ิชาเอก การบร ิหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และส าเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 

4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 
2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 

5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติ และขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 
2562  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่  36 หน้า 339-348 )  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการด าเนินการดังกล่าว เป็นการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 25  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุป
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 
                     1.  คุณวุฒิ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. ) สาขาวิชาเ อกการบริหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                    2. ข้าราชการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที่ 6 ธันวาคม 2559) 
                    3. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกับคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีที่ใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน    หรือเคยท าการสอนซึ่งไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้าศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้า รับราชการและจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ 
“ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษาท่ีได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของ
ทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้บังคับใช้ (28 ธันวาคม 2559)  
ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ต่อไปได้ ” 
ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้ 
                       4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
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ซึ่งเกินกว่า 60 วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงให้ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่
เพ่ิมข้ึนในวันที่ยื่นค าขอ (เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ  ให้ นางสาวตะวันฉาย พิมพ์แก้ว ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

โรงเรียนวัดหวายเหนียว“ปุญสิริวิทยา” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ ทั้งนี้ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 17,690 
บาท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ      
  

6.25     เรื่อง  แก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ  
                    การเพิ่มโทษ 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้แก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการเพ่ิมโทษ รายนายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียน                
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 
4. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 9/2559 

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) 
5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้ออกค าสั่งให้เพ่ิมโทษ นายอัษฎาวุธ 
ประเสริฐผล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จากตัดเงินเดือน 5% เป็น
เวลา 2 เดือน เป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น และให้ติดตามความประพฤติ นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล เป็น
เวลา 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าในช่วงวันที่มีผล
บังคับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ยังไม่ได้มีการลดขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น และแก้ไขค าสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการรายดังกล่าว  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 37 หน้า 349-370  ) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

รายนายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับลงโทษ คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขค าสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่   8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้แก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเพ่ิมโทษ  รายนายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ       
 

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

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้พิจารณาให้ความดีความชอบการเลื่ อน             

ขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ นางชวารา มากมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.  มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐เรื่อง 

ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
4.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 
5.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐6.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕51 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2344 ลงวันที่ 4 

มีนาคม 2551 
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9. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ 
ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 

11. ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คดีหมายเลขแดงท่ี  บ.482/2561             
  

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 
เขต 4  โดยขอให้พิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ ฟ้องคดีอย่างยุติธรรมและต้องการขั้นอีก 0.5 ขั้น  และ
ขอให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ที่ 354/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี 0.5 ขั้น   

ศาลปกครองกลาง ได้มีค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า ที่  บ.183/2560       
หมายเลขแดงที่ บ.482/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ที่ 354/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ครึ่งขั้น (0.5 ขั้น) โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสั่งดังกล่าว ซึ่ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มี ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 98/2562  สั่ง  ณ  วันที่  
12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2562 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 
354/2559 สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล 
ครึ่งขั้น (0.5 ขั้น) โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการตามกฎหมายร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่  นางชวารา มากมูล ให้เป็นไปตามค า
พิพากษาต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 
2559)  เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับ
สถานศึกษา เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2559) ตามค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ที่ 17/2562  สั่ง  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โดย
ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ นางชวารา มากมูล จ านวน 1 ขั้น ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) 
(คะแนนประเมิน 460 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92)  
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ที่ 30/2562  สั่ง  ณ  วันที่  25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล โดยได้
ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กร
กลางบริหารงานบุคคลก าหนดและมีมติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษา ดังนี้  

 
 

ชื่อ -ชื่อ
สกุล 

โรงเรียน/
สังกัด 

คะแนนประเมิน
ร้อยละ 

อันดับ เงินเดือน
ก่อนเลื่อน 

เลื่อนให้
ได้รับ 

จ านว
นขั้น 

หมายเหตุ 

นางชวารา      
    มากมลู 

โรงเรียนบ้าน
หนองกระทุ่ม / 
สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

92 คศ.3 50,290 52,060 1.0 มีคะแนนประเมินอยู่ใน
ระดับดีเด่น สมควรได้
เล่ือนขั้นเงินเดือน จ านวน 
1 ขั้น 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม 

2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ตรวจสอบขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การใช้โควตา คุณสมบัติตัวบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทางราชการ
ก าหนด และเห็นว่าถูกต้อง สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ นางชวารา มากมูล จ านวน 1 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2550 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ นางชวารา มากมูล 
จ านวน 1 ขั้น ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา (1 เมษายน 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2559)   โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ ประการใด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.27    เรื่อง  การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดแทนต าแหน่งว่าง  

ค าขอ 
ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีประสงค์ขออนุมัติสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนต าแหน่งว่าง หรือจะไม่พิจารณาการสรรหาและ
คัดเลือกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนต าแหน่งว่าง   ดังนี้ 

๑. นายวรรษภณ  แสงเป่า  
๑.๑ ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กศจ. /ซึ่งกศจ.  ต้องด าเนินการสรร

หาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวทางที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคก าหนด 

๑.๒ ลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ อกศจ.ด้านบุคคล/ซึ่ง กศจ.ต้องร่วมกัน
พิจารณาสรรหาคัดเลือกจากกรรมการใน กศจ. จ านวน ๑ คน เพ่ือน าเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในอกศจ.ต่อไป 

๒. นายจักรกฤษ แย้มสรวล ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ อกศจ.ด้าน
บุคคล/ซึ่งกศจ.ต้องด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคก าหนด 

๓. นายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์  ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ อกศจ.
ด้านบุคคล/ซึ่งกศจ.ต้องด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคก าหนด 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. ข้อ ๗ (๔) ของค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสาร ๑ หน้า ๑๗) 
๒. ข้อ ๙ (๔) ของค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสาร ๒ หน้า ๑๘-๑๙) 
๓. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๗๘๕/๒๕๖๐  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๓) 
๔. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๑๐๖๐/

๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๔) 
๕. ข้อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๕) 

๖.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
(เอกสารแนบ ๖)          

๗.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ 
(เอกสารแนบ ๗)    

๘. ข้อมูลกศจ./อกศจ. กาญจนบุรี (เอกสารแนบ ๘) 
๙. บันทึกข้อความขอลาออกจากกศจ./อกศจ. จ านวน ๔ ฉบับ (เอกสารแนบ ๙)    

(รายละเอียดดังเอกสารนอกเล่ม หมายเลขที่ 1 - หมายเลขท่ี 9) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. การสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) 
แทนต าแหน่งว่าง  โดยคณะกรรมการสรรหา จ านวน  ๙  คน  ตามข้อ  ๓  แห่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
                  

๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                  ประธานกรรมการ 

๑.๒ ศึกษาธิการภาค ๔                                            รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  ผู้แทน  สพฐ.                  กรรมการ 

๑.๔ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา                      กรรมการ 

๑.๕ นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  ผู้แทน สกอ.ม.                                 กรรมการ 

๑.๖ นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์   ผูแ้ทน  ก.ค.ศ.                  กรรมการ 

๑.๗ ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล   ผู้แทน  สช.                  กรรมการ 

๑.๘ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            กรรมการ 

๑.๙ นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           กรรมการและเลขานุการ 

ขัน้ตอนด าเนินการ 
                ๑. ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อ                    ระหว่างวันที่  ๑๔  -  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
                ๒.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
                ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน            วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
                ๔. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก              วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
                ๕. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก               วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
                ๖. เสนอคณะกรรมการปฏิรูปฯ พิจารณาแต่งตั้ง   วันที่  ๒๘   มีนาคม  ๒๕๖๒ 

              ๒.  การสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “เกี่ยวกับการบรรจุ  การแต่งตั้ง การโยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” (อกศจ.ด้านบุคคล)   ให้เป็นไปตามค าสั่ง คสช.ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่   ๓  เมษายน  ๒๕๖๐    “ข้อ ๙ ให้กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 
๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ” ทั้งนี้ให้พิจารณาให้เป็นไปตามองค์ประกอบท่ีก าหนด           

ขั้นตอนด าเนินการ 
               ๑. ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อ                   ระหว่างวันที่  ๑๔  -  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
               ๒. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก            วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
               ๓. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก              วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
               ๔. เสนอคณะกรรมการปฏิรูปฯ พิจารณาแต่งตั้ง   วันที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
คณะกรรมการพิจารณา อกศจ. (ด้านบุคคล)  เป็นไปตาม ข้อ  ๙  ของค าสั่ง คสช.ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่   ๓  เมษายน  ๒๕๖๐     
             3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง การสรรหากรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  ในกรณีที่คณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ให้สรรหาและคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 38 หน้า 371-373 )  และขออนุมัติแต่งตั้ง
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คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน กศจ. และ  อกศจ. แทนต าแหน่งว่าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 39 หน้า 374-377 )   
             4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด แทนต าแหน่งที่ว่าง  ในกรณีที่คณะกรรมการศึ กษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ให้สรรหาและคัดเลือกคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนต าแหน่งว่าง 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 40 หน้า 378-380 )  
              
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี /คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ซึ่งกศจ.คณะนี้จะครบ
วาระ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ /อกศจ.คณะนี้จะครบวาระในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒   

 

จึงสมควร  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัตใิห้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดแทนต าแหน่งว่าง  หรือไม่ด าเนินการ  ดังนี้  

1.  กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอกศจ.ว่างลงเนื่องจากลาออก (นายวรรษภณ  แสงเป่า) ,และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในอกศจ.(ด้านบุคคล)ว่างลงเนื่องจากลาออก (นายจักรกฤษ  แย้มสรวล และนายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์) 

      1.๑ จะประกาศการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือ 

      1.๒ ไม่ประกาศการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก กศจ. จะครบวาระในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ /
อกศจ.จะครบวาระในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และยังมีกรรมการที่เหลืออยู่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ให้
กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หรือไม่ ประการใด 

 
2.  กรณีกรรมการใน กศจ. ว่างลงเนื่องจากลาออก (นายวรรษภณ  แสงเป่า) 
      2.๑ กศจ. ร่วมกันพิจารณาสรรหาและคัดเลือกจาก กรรมการกศจ.จ านวน ๑ ราย เพ่ือเสนอชื่อต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในกศจ. 
หรือ 

       2.๒ กศจ. ร่วมลงมติไม่เสนอชื่อฯ เนื่องจากกรรมการในอกศจ.ที่ เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ จนครบวาระ (๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) และยังมีกรรมการที่เหลืออยู่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด           
และให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หรือไม่ ประการใด 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
แทนต าแหน่งว่าง  หรือไม่ด าเนินการ   ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  
 

มติ กศจ.   
ไม่เห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากกระบวนการสรรหา และวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่
ไม่ถึง 120 วัน 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ไม่มี     - 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


































































































































































































































































































































































































































































































































