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ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562   เมื่อวันที่ 12  
มีนาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3-4 

ระเบียบวาระท่ี  3.1 การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 รับทราบการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการกองทุนการศึกษา 
เพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

4 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

4-5 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี  5.1 การรณรงค์ลดจ านวนเด็กอ้วนในสถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  6.1 การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  กรณีพิเศษ   

7-8 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การส่งค าร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
ไปสังกัดอ่ืน   
 
 
 

9-10 



ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า  
  

ระเบียบวาระท่ี  6.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานการศึกษา เป็นการชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
4 

11-13 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ซึ่งเป็นผู้
สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน   

14-15 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 ขออนุมัตนิับระยะเวลาขั้นต่ าในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

16-17 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

18-21 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ(ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล) สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

22-24 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 ขอยกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า กลุ่มวิชาเอก ดนตรีศึกษา 

25-27 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างสายงานการสอนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 

28-32 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

33-35 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม)   

36-37 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้ าที่ ต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
 

38-40 



ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า  
  

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

41-44 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

45-50 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

51-55 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) 

56-58 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
2) 

59-61 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 

62-72 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  ตาม  ว 21/2560 

73-75 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2562) 

76-79 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2562) 

80-86 

ระเบียบวาระท่ี  6.22 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

87 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

87 

ระเบียบวาระท่ี  7.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 87 
   

ภาคผนวก  89 
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระท่ี 3.1 90 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระท่ี 4.2 91-93 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระท่ี 5.1 94-97 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 98-102 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระท่ี 6.3 103-108 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระท่ี 6.3 109-112 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 113-114 
 



ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า  
  

 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระท่ี 6.5 115-120 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระท่ี 6.6 121 
 เอกสารแนบหมายเลข 10  แนบท้ายวาระท่ี 6.7 122-126 
 เอกสารแนบหมายเลข 11  แนบท้ายวาระท่ี 6.9 127-132 
 เอกสารแนบหมายเลข 12  แนบท้ายวาระท่ี 6.9 133-140 
 เอกสารแนบหมายเลข 13  แนบท้ายวาระท่ี 6.11 141 
 เอกสารแนบหมายเลข 14  แนบท้ายวาระท่ี 6.19 142 
 เอกสารแนบหมายเลข 15  แนบท้ายวาระท่ี 7.1 143-151 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

3. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง (รก.) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชุติกานต์  สามชูศรี (รก.) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 8 
6. นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการสพป.กาญจนบุรี เขต 1 
7. นางเบญญาภา  เพ่ิมพูน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
8. นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
9. นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
10. นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สพม.เขต 8 
11. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
14. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุร ี
15. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
16. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
17. นางสาวสาวิณี  สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
18. นางสาวดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุร ี
19. นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง

รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12มีนาคม 2562 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12มีนาคม 
2562ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง    การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่  7/2560 เมื่อวันที่  23 
พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หารือการบรรจุกลับเข้ารับราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รายนางธนัญญาภณณ์หรือนางปภาดา จิตต์สักคุณา (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2551) ว่าสามารถจะด าเนินการบรรจุกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้หรือไม่ อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. นางธนัญญาภณณ์ หรือนางปภาดา จิตต์สักคุณา เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2540 
ตามค าสั่งส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 449/2540 สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2540 ต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 ใน
ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 ขั้น 15,040 บาท โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือประกอบอาชีพส่วนตัว รวมระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน 14 วัน 

2. ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 นางธนัญญาภณณ์ หรือนางปภาดา จิตต์สักคุณา ได้บรรจุกลับเข้ารับ
ราชการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ขั้น 15,040 บาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ที่ 189/2553 สั่ง ณ วันที่ 11 
มิถุนายน 2553 (กรณีรับโอน ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ครั้งที่ 5/2553 เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2553)  

3. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.5/33 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ให้เพิกถอนค าสั่ง การ
บรรจุกลับเข้ารับราชการของ นางธนัญญาภณณ์ หรือนางปภาดา จิตต์สักคุณา ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ที่ 189/2553 สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 

3.1 การบรรจุและแต่งตั้ง นางปภาดา จิตต์สักคุณา ผู้ซึ่งก่อนออกจากราชการด ารงต าแหน่งครู  รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.2 ไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งเทียบได้กับระดับปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบต าแหน่ง ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ช านาญการ เป็นการบรรจุให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นที่สูงกว่าเดิม ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 จึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ที่ 189/2553 สั่ง 
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 และทบทวนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรายนี้ให้ถูกต้อง และน าเสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือ
พิจารณา 

    3.2 ขณะที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการรายดังกล่าว มีบัญชีสอบแข่งขันและ/หรือบัญชีสอบคัดเลือกต าแหน่งนั กวิชาการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือไม่ ถ้ามีผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันและ/หรือบัญชีสอบคัดเลือก ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาจ านวนเท่าไร และได้รับการแต่งตั้งแล้วกี่ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้
ขอใช้บัญชีดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือไม่อย่างไร 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้ทบทวนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ราย
ดังกล่าวแล้ว และมีค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ที่ 152/2557 สั่ง ณ วันที่ 16 
พฤษภาคม 2557 ให้ยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ที่ 189/2553 สั่ง ณ วันที่ 
11 มิถุนายน 2553 (ยกเลิกค าสั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการของ นางธนัญญาภณณ์ หรือนางปภาดา จิตต์สักคุณา)  
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บัดนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ตอบข้อหารือกรณี นางธนัญญาภณณ์ หรือนางปภาดา จิตต์สักคุณา ขอบรรจุ
กลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบที่ 1 หน้า 90 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง      รับทราบการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อเข้ารับ 
                  การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3 /2562 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ในโรงเรียนบ้านหิน
ตั้งที่ปฏิบัติการสอนในโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562จ านวน 1 อัตรา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 1 ราย 
เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 201/2562 สั่ ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ในวันที่ 1 เมษายน 2562          
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ เลขที่ต าแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

1 นางสาวช่อทิพย์  กาญจนแกร่งกล้า 1 1976 บ้านหินตั้ง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
4.2  เรื่อง  รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2561 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนใน
กลุ่มวิชาเอกที่สถานศึกษามีความต้องการ โดยน ามาขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้ง จ านวน 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาเอกเคมี จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

2. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 2 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

3. กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตาก ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
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4. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 
มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกเคมี จ านวน 1 อัตรา และ
กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 2 อัตรา โดยมีผู้สมัครใจแสดงความจ านง เพ่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 ราย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุ รี              
จึงด าเนินการประกาศข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 หน้า 
91-93) ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีอ่ืน ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือให้มารายงานตัวและเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ตามกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 พร้อมทั้งส่งตัวให้ไปรายงานตัวยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันที่ 1 เมษายน 
2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
ล าดับ

ที่ 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

 

บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด 

กลุ่มวิชาเอกเคมี 
1 นางสาวทิตยาภรณ์  สุขโข 1 3527 บ้านห้วยเสือ/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
1 นางสาวจุฑามาศ  มหัทธนะประดิษฐ์ 1 1031 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์/สพม.8 
2 นายอานนท์  บุญขวัญ 2 4852 บ้านห้วยเสือ/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

ทั้ งนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรียั งคงมีต าแหน่ งว่างคงเหลือจากการขอใช้บัญชี 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน จ านวน 2 อัตรา และโรงเรียนดังกล่าวมีความประสงค์ขอเปลี่ยนความต้องการ
วิชาเอกใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

 

ที่ 
 

โรงเรียน 
 

สังกัด 
 

อ าเภอ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ความต้องการ
วิชาเอก (เดิม) 

ความต้องการ
วิชาเอก (ใหม่) 

1 ทองผาภูมิวิทยา สพม.8 ทองผาภูมิ 32512 ภาษาพม่า อุตสาหกรรมศิลป์ 
2 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม.8 ไทรโยค 132263 ดนตรีศึกษา บรรณรักษ์ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง  การรณรงค์ลดจ านวนเด็กอ้วนในสถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบการก าหนดแนวทางการรณรงค์เพ่ือลดจ านวน
เด็กอ้วนในสถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตร Family Coacherโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการประสานงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

กาญจนบุรี ขอความร่วมมือในการรณรงค์เพ่ือลดจ านวนเด็กอ้วนในสถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้จัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วน Family Coacher ตามหลักสูตรที่ก าหนด เริ่มด าเนินการในโรงเรียน 13 
โรงเรียน ซึ่งผลจากการสรุป ติดตามประเมินผล ยังคงมีเด็กอ้วนเท่าเดิมและเพ่ิมขึ้นในทุกโรงเรียน(รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 3 หน้า 94-97 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพ่ือให้สถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี           

มีจ านวนเด็กอ้วนลดลงส่งผลต่อสุขภาวะที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการกิน ที่ถูกต้องเหมาะสม 
ในความดูแลช่วยเหลือ ร่วมมือจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องของเด็กอ้วน หรือมีแนวโน้มจะอ้วน ให้เด็กได้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจสมบูรณ์ตามวัย อันจะท าให้มีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีและด ารงชีวิตเป็นปกติสุขในสังคมต่อไป           
จึงขอเสนอแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1. ร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ด้านโภชนาการที่ถูกต้องให้สถานศึกษาทุกแห่งของจังหวัดกาญจนบุรี 
2. สนับสนุนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมหลักสูตร Family Coacher ให้ครบ

ทุกโรงเรียน ในเบื้องต้นก าหนดโรงเรียนต้นแบบ น าร่อง ต าบลละ 1 โรงเรียน 
3. รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
4. แนวทางอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเห็นชอบให้ก าหนดเพ่ิมเติม 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ พิจารณาก าหนดแนวทางการรณรงค์เพ่ือลด

จ านวนเด็กอ้วนในสถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบการก าหนดแนวทางการรณรงค์เพ่ือลดจ านวนเด็กอ้วนในสถานศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกัน
ระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

1. ร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ มาตรการด้านโภชนาการที่ถูกต้องให้สถานศึกษาทุกแห่งของจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ผู้ปกครอง โรงเรียน 

2. สนับสนุนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมหลักสูตร Family  Coacher ให้ครบ
ทุกโรงเรียน ในจังหวัดกาญจนบุรี  

3. ประสานท้องถิ่น น ากองทุนสุขภาพต าบล 40บาทต่อคน สมทบช่วยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
4. รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1      เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  กรณีพิเศษ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
จ านวน 2 ราย  

 

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 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักง านคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานข้อ (2.1.) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง 
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 านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูฯ  สายงานการสอน   ต าแหน่งครู  จ านวน  2  ราย คือ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง/โรงเรยีน วิชาเอก/เงินเดือน เหตุผลการขอยา้ย หมายเหต ุ
1 นางกาญจนา   

      ภู่สอน 

ครู รร.บ้านเขาแหลม 
อ.หนองปรือ 
สพป.กาญจนบุร ี
เขต 4 

รป.บ. 
(การบริหารการปกครอง

ท้องถิ่น) 
รับเงินในอันดับ คศ. 1  

เงินเดือน 19,510 บาท 

ย้ายติดตามคู่สมรส คือ ส.ท.กฤษณะ  ภู่สอน ย้าย
ไปด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การบินทหารบกค่ายสมเดจ็
พระศรีนครินทรา  จ.ลพบุรี และดูแลบุตรอายุ 2 
ปี และอายุ 3 เดือน 

ขอย้ายไป   
รร.ในสังกดั 
สพป.ลพบุร ี
เขต 1 

2 น.ส.ลัลนา  
      ช้างกรุด 

ครู รร.วัดใหม่ภูมิ
เจริญ 
อ.เลาขวัญ 
สพป.กาญจนบุร ี
เขต 4 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

รับเงินในอันดับ คศ.1  
เงินเดือน 18,270 บาท 

ดูแลมารดาป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายและ
เป็นผู้พิการประเภทที่  3 (การเคลื่อนไหว)             
เป็นผู้ป่ วยติด เตียง ต้องได้ รับการฟอกไต 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง บิดามีอาการหลงลืม พี่สาว
คนโตป่วยเป็นโรครูมาตอยด์  ท าให้อวัยวะ
บางส่วนของร่างกายผิดรูปไม่สามารถดูแล
มารดาได้ พี่น้องรายอื่นได้แยกครอบครัวไป
หมดแล้ว ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลมารดา 
1.จ้างพี่สาวที่แยกครอบครัวออกไป ท าอาหาร
เช้า– เย็น วันละ 100 บาท  2.จ้างญาติดูแล
มารดา วันละ 200 บาท ถ้าเป็นวันที่ต้องไป
ฟอกไตที่ รพ. จะเพิ่มเป็นวันละ 300 บาท 

ขอย้ายไป 
สพป.
กาญจนบรุี  
เขต 1 
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2. ข้าราชการทั้ง 2 ราย ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 
หน้า  98-102 ) 

3. คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 48/2562 
สั่ง ณ วันที่  14 มีนาคม 2562 ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฏว่า  การขอย้ายกรณีพิเศษของ
ข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้

ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย (กรณี พิ เศษ) เรียบร้อย แล้ว                   
จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางได้ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. นางกาญจนา   ภู่สอนต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 
  2. นางสาวลัลนา ช้างกรุด  ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
  

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครู(กรณีพิเศษ)จ านวน 2 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง ดังนี้ 

1. นางกาญจนา   ภู่สอน  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 

2. นางสาวลัลนา   ช้างกรุด  ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

มติ กศจ.   
อนุมัติให้ส่งค าร้องขอราย นางสาวลัลนา   ช้างกรุด  ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  ส าหรับ ราย นางกาญจนา   ภู่สอน  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไม่อนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี         
เขต 1  เนื่องจาก การย้ายกรณีติดตามคู่สมรส ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกับคู่สมรส ต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน ก่อนที่จะได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแห่งใหม่  ซึ่งปัจจุบันผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกับคู่สมรส ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว และ
ค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งของคู่สมรสเป็นการให้เปลี่ยนต าแหน่งใหม่ แต่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม 
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6.2    เรื่อง   การส่งค าร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ไปสังกัดอื่น 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอโอน นางศุภานัน จงโก

เย็น วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-ภาษาไทย ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ
ครูช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี  3428 รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 เงินเดือน 26,980 บาท  โรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปด ารงต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  เงินเดือน  26 ,980 
บาท ต าแหน่งเลขที่ 30848-2 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สังกัดส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

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

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

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นางศุภานัน จงโกเย็น ต าแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา-ภาษาไทย ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี  3428 รับเงินเดือนอันดับ คศ.
2 เงินเดือน 26,980 บาท โรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มี
ความประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่งครู อันดับ คศ.2  เงินเดือน  26 ,980 บาท  ต าแหน่งเลขที่ 30848 -2 
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สังกัดส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ยินยอมให้โอน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วไม่มีภาระ
ผูกพัน และไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ยินยอมให้โอน จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส่งค าร้องขอโอนของ นางศุภานัน  จงโกเย็น ไปยังหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่ง 
2. อนุมัติเป็นหลักการ หากหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่งมีมติรับโอนให้ผู้มีอ านาจตาม

มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ออกค าสั่งให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ส่งค าร้องขอโอนของ นางศุภานัน  จงโกเย็น ไปยังหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอน 
2. อนุมัติเป็นหลักการ หากหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่งมีมติรับโอนให้ผู้มีอ านาจตาม

มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ออกค าสั่งให้โอน และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงาน กศจ.กาญจนบุรี ทราบ  ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.3     เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
การศึกษา เป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551ส าหรับการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ศ.จ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

หลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ราย ว่าที่ร้อยตรีณฐพล  ทับพิจายะ  รับราชการ  
ต าแหน่งครู  อันดับ ค.ศ.2  โรงเรียนวัดสนามแย้อ าเภอท่ามะกา  มีความประสงค์ขอไปช่วยราชการ  ณ  สถานศึกษา
อ่ืนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีความเห็นว่า เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณา
ไปช่วยราชการ  ณ  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง  ซึ่งมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ -1เนื่องจากมีปัญหาภายใน
สถานศึกษา(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5 หน้า 103-108 ) 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
ด้วย นางสาวตติยาพร  มงคล ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด  วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอก

คณิตศาสตร์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  มีความประสงค์ ขอ
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 เป็นบุ ตรสาว
เพียงคนเดียวที่อยู่ดูแลมารดามาตลอด  เมื่อไม่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับ โรงเรียนบ้านสามยอดได้  
เนื่องจากระยะทางไกลและเส้นทางการเดินทางไม่สะดวก  ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามยอดและคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนพิจารณาแล้ว อนุญาตไปข้าราชการดังกล่าวไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวได้  ซึ่งจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็น
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บรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 
จึงเห็นควรให้ข้าราชการดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หง าอุปถัมภ์ ) เป็นสถานศึกษาในสังกัด  
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ที่การเดินทางสะดวกและใกล้กับอ าเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถเดินทางไป -กลับได้ และ
อัตราก าลังพอดีเกณฑ์  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6 หน้า 109-112 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา)  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
ได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากร และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน อันจะ
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน   จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการ
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 ปีจ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรีณฐพล  ทับพิจายะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ.2  
ต าแหน่งเลขที่ 2627  โรงเรียนวัดสนามแย้  อ าเภอท่ามะกา  ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนวัด
เขาสะพายแร้ง  อ าเภอท่ามะกา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

2. นางสาวตติยาพร  มงคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ 
3083 โรงเรียนบ้านสามยอด ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์) อ าเภอบ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส า น ัก ง าน ศ ึก ษ าธ ิก า ร จ ังห ว ัด ก าญ จ น บ ุร ี จ ึง เส น อ ค ณ ะก ร รม ก า รศ ึก ษ าธ ิก า ร จ ังห ว ัด                           

เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน

การศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 1 
ปี  จ านวน 2 ราย คือ 

๑.๑ ว่าที่ร้อยตรีณฐพล  ทับพิจายะ    ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ.2  ต าแหน่งเลขที่ 2627  
โรงเรียนวัดสนามแย้  อ าเภอท่ามะกา  ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง  อ าเภอท่า
มะกา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

๑.๒ นางสาวตติยาพร  มงคล  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด ต าแหน่งเลขที่ 3083   
โรงเรียนบ้านสามยอด  อ าเภอบ่อพลอย ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์) 
อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2. เนื่องจากนางสาวตติยาพร มงคล ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด ซึ่งอยู่
ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค. 
2561  หากได้รับการอนุมัติให้ช่วยปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์)  คณะกรรมการผู้ประเมินฯ                
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ที่แต่งตั้งไว้ชุดเดิม ไม่สามารถท าการประเมินฯ ได้ จึงเห็นควรอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ระหว่างการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 
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2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์)   ประธานกรรมการ 
2.2 นางวิจิตรา ภควิกรัย  ครู โรงเรียนวังเขาแก้ว(หง าอุปถัมภ์) กรรมการ 
2.3 นายพิเนตร บัวคลี่  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ราย 
นางสาวตติยาพร มงคล  ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.ต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.4     เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
จ านวน 1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(มาตรา 

53 มาตรา 57 และมาตรา 133) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6สิงหาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น    
ผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย นางสาวพนาไพร สนธิพงษ์   ต าแหน่งครูอันดับ คศ.1 รับเงินเดือนขั้น 17,910 บาท โรงเรียน
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ   อ าเภอทองผาภูมิ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ได้ยื่นความประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามผลการ
สอบแข่งขันได้ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
เห็นสมควรให้โอนได้  

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา           
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2561 , ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2561และ
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561 พิจารณาแล้ว มีมติให้รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ราย นางสาวพนาไพร สนธิพงษ์   ไปด ารงต าแหน่งครู ที่วิทยาลัยเกษตร          
และเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ 623/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 
มีนาคม 2562  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 7 หน้า 113-114 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนรายดังกล่าว

ยินยอมให้โอนและได้ตรวจสอบแล้วไม่มีภาระผูกพันและไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัยจึงเห็นสมควร ให้ 
นางสาวพนาไพร สนธิพงษ์โอนไปด ารงต าแหน่งครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งให้ข้าราชการรายดังกล่าวไปรายงานตัวที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี ภายหลังจากผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งให้โอนเรียบร้อยแล้ว 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้ นางสาวพนาไพร สนธิพงษ์    ต าแหน่งครู  

อันดับ คศ.1รับเงินเดือนขั้น 17,910บาท โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศอ าเภอทองผาภูมิส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3โอนไปด ารงต าแหน่งครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53     
เป็นผู้ออกค าสั่งให้โอนและให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.5   เรื่อง    ขออนุมัติการนับระยะเวลาขั้นต่ าในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ)สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการนับระยะเวลาขั้นต่ าในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ)   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

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 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27  สิงหาคม  2552 เรื่อง การ

จัดกลุ่มต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10  ลงวันที่15  กันยายน  2548  เรื่อง การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่ง ระดับ 8  ลงมา 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ราย นางสาวณัฏฐา บุตรเผียนต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ16 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา เข้ารับการคัดเลือก  เพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 134/2562 สั่ง ณ วันที่26 กุมภาพันธ์ 2562ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
คัดเลือกราย นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ  มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับที่จะแต่งตั้ง ไม่ครบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (6ปี)  จึงขอน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน  ซึ่งมีลักษณะงาน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าตามบัญชีรายละเอียด (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 8 หน้า 115-120) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า การนับระยะเวลาขั้นต่ าในการเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ) ได้ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
3 แล้ว  จึงเห็นชอบให้น าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานอ่ืน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าได้ทั้งหมด
เป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน 4 วัน  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง

ในสายงานอ่ืน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าได้ทั้งหมด
เป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน 4 วัน 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.6     เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 4 ราย 

 

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. ประกาศรายละเอียดตัวชี้ วัด ในการเปลี่ยนต าแหน่ ง การย้ าย และการโอนข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 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 าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 
ค.(2)สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562   โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนต าแหน่งในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
- 1 มีนาคม 2562  ทั้งนี้ ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีต าแหน่งว่างทั้งหมด 
จ านวน 5 อัตรา 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2)ได้
ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามประกาศ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 ราย รายละเอียดดังนี้  
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ที ่ รายละเอียดต าแหน่งว่าง ผู้สมัคร 
ต าแหน่ง/กลุ่ม ระดับ เลขที ่

1 
 
 
 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์
 
 
 

ปฏิบัติการ/ ช านาญการ 
 
 

อ 12 
 
 
 

1. นางสุทธิลักษณ์  ยิ้มแย้ม 
นักทรัพยากรบุคคล  
ระดับช านาญการ       
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1  
2. นางพิชญาวรรณี อุ่นเรือนงาม 
นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มอ านวยการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2 
 

นักวิชาการพัสดุ/ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์
 

ปฏิบัติการ/ ช านาญการ 
 

อ 16 1. นางสาวพิณทิพย์  นวลจันทร ์
นักวิชาการพัสด ุ
ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
สพป.ลพบุรี เขต 2 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ/ ช านาญการ 
 

อ 33 1. นางสาวสาวิตรี  ปิโย 
นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มอ านวยการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

4 นิติกร/ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
(กลุ่มกฎหมายและคดี) 
 

ปฏิบัติการ/ ช านาญการ 
 

อ 26 1. นางสาวปาจรีย์  ล าดวล 
นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

5 นักประชาสัมพันธ์/ 
อ านวยการ 

ปฏิบัติการ/ ช านาญการ 
 

 อ 4 - ไม่มีผูส้มัคร - 

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นค าร้อง
ขอย้าย จ านวน 5 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 4 ราย และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จ านวน 1 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการประเมินความรู้ 
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)  ตาม
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 175/2562  สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562โดยการประเมินความรู้ 
ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผลคะแนนในการพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท่ี  9 หน้า 121 ) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถผู้ที่ยื่นค าร้อง       
ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบให้ ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) จ านวน 4 ราย ดังนี้  

1.นางสุทธิลักษณ์  ยิ้มแย้ม   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับช านาญการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับช านาญการต าแหน่งเลขที่ อ 12 อัตราเงินเดือน 
38,700 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2.นางสาวพิณทิพย์  นวลจันทร์   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 16  อัตราเงินเดือน16,120 บาท 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

3.นางสาวสาวิตรี  ปิโย    ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 33 อัตราเงินเดือน 
20,310 บาท กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

4.นางสาวปาจรีย์  ล าดวล   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2ให้ด ารงต าแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 26 อัตราเงินเดือน 18,580 บาท        
กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์น าต าแหน่งว่างที่เหลือ
จากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ และต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือน าไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 1 อัตรา และน าไปประกาศรับย้าย จ านวน 3 
อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
กลุ่ม/หน่วย ใช้ส าหรับ ว่างเน่ืองจาก 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 22 บริหารงานบุคคล ประกาศรับย้าย การเลื่อนไหล 

2 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 4 อ านวยการ ขอใช้บัญชี ไม่มีผู้ขอย้าย 

3 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 27 บริหารงานบุคคล ประกาศรับย้าย กรอบอัตราใหม่ 

4 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 42 ส่งเสริมฯ ประกาศรับย้าย กรอบอัตราใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.

(2) จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
2. ให้น าต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ และต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดกรอบ

อัตราก าลังใหม่ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพ่ือน าไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 1 อัตรา และน าไปประกาศรับย้าย 
จ านวน 3 อัตรา โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.7  เรื่อง    การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา  38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ(ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน          
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่

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

เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่องการ   จัดกลุ่ม

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน

ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
5.หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1.1 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 1 อัตราเงินเดือน 59,980 บาท 

1.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล) ต าแหน่งเลขท่ี อ 17 อัตราเงินเดือน 18,100 บาท      

2. การประเมิน ให้ประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาย้ายและหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

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

4. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้ อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
พิจาณาย้ายหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1- เขต 4 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก าหนด 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติร่างประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 1 ฉบับ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 10 หน้า 122-126 ) 
2.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) 

3.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งต าแหน่งผู้อ านวยการ
กลุ่มอ านวยการ/ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์            รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4             ประธานกรรมการ 
  2) นางศุภวรรณ สุขอร่าม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
  3) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
           4) นางสาวยุรี เตชะดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                       เลขานุการ 

 

4. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิ เศษ ต ำแหน่งต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ/ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                        ประธานกรรมการ 
  2) นางศุภวรรณ สุขอร่าม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
  3) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
           4) นางสาวยุรี เตชะดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการเ                     ลขานุการ 
 
 

5. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ประกอบด้วย 



24 
 

  1) นายนิพัฒน์  มณี  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4    ประธานกรรมการ 
  2) น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี ผอ.กลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  3) นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ  ผอ.กลุ่มอ านวยการ              กรรมการ 
      สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
            4) นางสาวยุรี เตชะดี               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               เลขานุการ 
 

6. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย 
  1) นายนิพัฒน์  มณี  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4    ประธานกรรมการ 
  2) นายแมน  ค าวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  3) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล             กรรมการ 
      สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
            4) นางสาวยุรี เตชะดี               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               เลขานุการ  

 

มติ กศจ.   
ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระการประชุม และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการร่วมกันในการจัดท าองค์ประกอบและตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการย้าย หรือเลื่อนบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  เพ่ือให้การประเมินมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ และให้น าเข้าที่ประชุมใหม่ในครั้งต่อไป 
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6.8    เรื่อง  ขอยกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษา
พม่า กลุ่มวิชาเอก ดนตรีศึกษา 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติยกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุ

และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า 
จ านวน  1 อัตรา จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก และกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา จาก
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติมให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีที่หน่วยงำนกำรศึกษำใดมีควำมพร้อมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบให้หน่วยงำนกำรศึกษำนั้นเป็นผู้ด ำ เนินกำรสอบแข่งขัน หลักสูตร 
วิธีกำรสอบแข่งขัน และวิธีด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน ตลอดจน เกณฑ์ตัดสินกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
กำรน ำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และกำรยกเลิกบัญชี                
ผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560  

  

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า จ านวน  1 อัตรา จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก และกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการส่งหนังสือเพ่ือขอน าบัญชีรายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตากและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านพ้นมาเป็น
เวลานานหลายเดือน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
แจ้งโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาให้เปลี่ยนวิชาเอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที่ 
 

โรงเรียน 
 

สังกัด 
 

อ าเภอ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ความต้องการ
วิชาเอก (เดิม) 

ความต้องการ
วิชาเอก (ใหม่) 

1 ทองผาภูมิวิทยา สพม.8 ทองผาภูมิ 32512 ภาษาพม่า อุตสาหกรรมศิลป์ 
2 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม.8 ไทรโยค 132263 ดนตรีศึกษา บรรณารักษ์ 
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2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได้ด าเนินการส่งหนังสือแจ้งอนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่ม
วิชาเอกภาษาพม่า จ านวน 1 อัตรา พร้อมส่งเอกสารของผู้สอบแข่งขันได้มาถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 แต่เนื่องจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้ด าเนินการประชุมคณะครูและได้วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปใหม่เรียบร้อยแล้ว ท าให้ในขณะนี้โรงเรียนไม่มีความต้องการกลุ่มวิชาเอกภาษา
พม่า เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า) แทน ส่วนวิชาภาษาพม่าทาง โรงเรียนได้จ้างครู
อัตราจ้างมาปฏิบัติการสอนในวิชาดังกล่าวแล้ว เมื่อได้ทราบข้อมูลดังกล่าวส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
จึงประสานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เพ่ือขอยกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกภาษา
พม่า และได้ด าเนินการประสานผู้สอบแข่งขันได้  กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เรียบร้อย
แล้ว  

ส่วนกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการประสานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเพ่ือขอยกเลิกการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีความประสงค์จะเปลี่ยนความต้องการเป็น
กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความเห็นว่าสมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า จ านวน 1 
อัตรา จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และยกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยควรด าเนินการเปลี่ยนความต้องการวิชาเอกตามความ
ต้องการของโรงเรียน คือ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ขอเปลี่ยนความต้องการวิชาเอกจากภาษาพม่า เป็น กลุ่มวิ ชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า) ตามความต้องการของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เลขต าแหน่ง 32512 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือจะได้ด าเนินการขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนต่อไป  
ส่วนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ขอเปลี่ยนความต้องการวิชาเอกจากดนตรีศึกษา เป็น กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ ตาม
ความต้องการของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เลขที่ต าแหน่ง 132263 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เพ่ือจะได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรียกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอก

ภาษาพม่า จ านวน 1 อัตรา จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตากและกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา จาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

2. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนกลุ่มวิชาเอกจากภาษาพม่า เป็น กลุ่มวิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า) ตามความต้องการของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เลขต าแหน่ง 32512 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

3. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนกลุ่มวิชาเอกจากดนตรีศึกษา เป็น กลุ่ม
วิชาเอกบรรณารักษ์ ตามความต้องการของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เลขต าแหน่ง 132263 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด
กาญจนบุรี 

4. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก กรณีขอยกเลิก
การขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

6.9  เรื่อง      ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

                  ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอนที่ไม่ผูกพันการใช้ต าแหน่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,
เขต 2,เขต 3,เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จ านวน 108 
อัตรา และขอใช้บัญชี จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชี
ในกลุ่มวิชาเอกเคมี จ านวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า) จ านวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 2 
อัตรา รวมทั้งสิ้น 110 อัตรา ตามเอกสารหมายเลข 11 หน้า 127-132 ) 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 45มาตรา 46มาตรา 53 และมาตรา 56แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่  20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่  
2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนที่ต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นต่ าของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดและอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

  ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสู งของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไป
อาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้น
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หรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
9.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

11. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 

 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 

 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีต าแหน่งว่างข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่คงเหลือจากการย้าย จ านวนทั้งสิ้น 110 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จ านวนอัตราว่างที่ใช้ในการบรรจุ 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   14 
2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   20 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   31 
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   18 
5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   
27 

รวมทั้งสิ้น 110 
 

2. โรงเรียนมีต าแหน่งว่างเดิมที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละรอบ จ านวน 6 อัตรา  และ
คงเหลือจากการย้าย จ านวน 104 อัตรา รวมทั้งสิ้น 110 อัตราแบ่งออกเป็น 15กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ซ่ึงโรงเรียนมีความต้องการกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความส าคัญ และความจ าเป็นของโรงเรียนทั้งนี้ ใน
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่สี่ จะมีผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 13 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวน 108 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ กลุ่มวชิาเอก จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 
1 ภาษาจีน 1 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
2 คณิตศาสตร ์ 13 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
3 ภาษาไทย 20 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
4 ภาษาอังกฤษ 18 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
6 สังคมศึกษา 3 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
7 พลศึกษา 4 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
8 ศิลปศึกษา 3 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
9 คอมพิวเตอร ์ 6 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี

10 ประถมศึกษา 3 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
11 การศึกษาปฐมวัย 23 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
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ที ่ กลุ่มวชิาเอก จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 
12 แนะแนว 2 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
13 บรรณารักษ์ 1 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุร ี
14 เคม ี 1 ขอใช้บัญชี กศจ.ราชบุรี 
15 อุตสาหกรรมศลิป์ (ช่างไฟฟ้า) 1 ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี 

 รวม 110  

3. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
ปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จ านวน 19กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวน 657 คน ดังนี้ 

ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก บัญชีคงเหลือ(ราย) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

ภาษาพม่า   หมดบัญช ี
ภาษาฝรั่งเศส   1 
ภาษาญี่ปุ่น   5 
ภาษาจีน   8 
ดนตรีศึกษา   หมดบัญช ี
ดนตรไีทย   หมดบัญช ี
ดนตรสีากล   หมดบัญช ี
คณิตศาสตร์   74 
ภาษาไทย   80 
ภาษาอังกฤษ   66 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  106 
ฟิสิกส ์ 10 
ชีววิทยา 5 
สังคมศึกษา 65 
พลศึกษา 53 
ศิลปศึกษา 6 
นาฏศิลป ์ 1 
คอมพิวเตอร ์ 73 
เกษตรศาสตร ์ หมดบัญช ี
คหกรรมศาสตร ์ หมดบัญช ี
ประถมศึกษา 3 
การศึกษาปฐมวัย 38 
แนะแนว 2 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 54 
บรรณารักษ์ 7 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2563 
 รวมทั้งสิ้น 657 
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๔. กรณีต าแหน่งว่างที่ไม่มีบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หรือกรณีที่
เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ จนหมดบัญชี ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่ืนๆ มาบรรจุและแต่งตั้งฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน  2 อัตรา คือ กลุ่มวิชาเอก
เคมี จ านวน 1 อัตรา โดยขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
และกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า) จ านวน 1 อัตรา โดยขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

๕. นางสาวจิตรลดา  ทับถม ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 26 กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการเรียก
ตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ผู้ช่วย ในรอบที่สี่เป็น
ล าดับที่ 6 โดยได้ท าหนังสือบันทึกข้อความเรียนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องด้วยในวันที่ 
1 พฤษภาคม 2562 นางสาวจิตรลดา  ทับถม ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่  26 กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป            
ไม่สามารถมาด าเนินการรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งได้ เนื่องจากนางสาวจิตรลดา  ทับถม ก าลังศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 
– 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวจิตรลดา  ทับถม ต้องเดินทางไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการสอน ณ กรุงโซล 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงไม่สามารถมาด าเนินการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตาม
วัน และเวลาดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  12 หน้า 133-140 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว พิจารณาแล้ว  เห็นสมควร ดังนี้ 
1. น าต าแหน่งว่างจ านวน 110 อัตรา ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ จ านวน 108 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การ
ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกเคมี จ านวน  1 อัตรา 
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า) จ านวน 1 อัตรา จากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และขอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเพ่ือรักษาสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เห็นสมควรให้ นางสาวจิตรลดา  ทับ ถม       
ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 26 กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป มารายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียนในวันที่ 29 เมษายน 
2562 และเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีจะด าเนินการให้ล าดับที่ 1 - 5 แจ้งความประสงค์เลือกโรงเรียนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะ
ให้ นางสาวจิตรลดา  ทับถม เลือกโรงเรียนที่เหลือจากล าดับดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลือกโรงเรียน
ตามล าดับที่สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นไปตามข้อ 7 และข้อ 8 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้น าต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จ านวน 110 

อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. อนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการจากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพ่ือน าไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

3. ขออนุมัตเิป็นหลักการ กรณีดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในล าดับถัดไป หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ การบรรจุและ

แต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนด 
๓.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 26 กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ราย นางสาวจิตรลดา  ทับถม 

ให้มารายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียนในวันที่ 29 เมษายน 2562 และเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งครูผู้ช่วย ใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการให้ล าดับที่ 1 - 5 แจ้งความ
ประสงค์เลือกโรงเรียนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะให้ นางสาวจิตรลดา  ทับถม เลือกโรงเรียนที่เหลือจากล าดับ
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การเลือกโรงเรียนตามล าดับที่สอบแข่งขันได้เป็นการเฉพาะราย 

๓.๓ ปรับปรุงต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   

๓.๔ กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ขอใช้จากบัญชีของ 
กศจ.อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

๓.๕ กรณีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน ขอน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ตรวจสอบแล้วสามารถให้ใช้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรดี าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๓.๖ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

มติ กศจ.  อนุมัตติามเสนอ 
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6.10 เรื่อง    การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 รายละเอียดดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์ขอประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลโดยการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 3 อัตรา  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์ขอประกาศ รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลโดยการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) และการรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) จ านวน 8 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 เรื่องการย้ายและการ

เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

5. ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  19/2560  ลงวันที่  3  เมษายน 2560                          
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2มีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ว่าง ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม/หน่วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 22 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
2 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 27 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 42 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
2 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 21  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 22 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
5 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
6 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 33 กลุ่มนโยบายและแผน 
7 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 40 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 
8 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 41  กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกท่ีรอการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และเป็นต าแหน่งว่างที่ไม่เกินเกณฑ์ ตาม
กรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนดและกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมิน
และตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 7 ราย ประกอบด้วย 

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

 7) นางเบญญาภา  เพิ่มพูน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    3.2 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ 
ประเมินและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 7 ราย ประกอบด้วย 

1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
 2) นายปกรณ์  ม่วงเจริญ  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 3) นายอารักษ์  วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 4) นายนิพนธ์ ภัทรวังส์              รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
          5) นางพรกมล  ปลาอ่อน  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 6) นายแมน  ค าวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ  
           7) นางนงนุช  ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ไม่ติดเงื่อนไขในการน าไปใช้ และไม่เกินจ านวนตามกรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 3 อัตรา  

2. ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 8 อัตรา  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ที่ก าหนด 
ตามการเสนอรายชื่อของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

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

จังหวัดกาญจนบุรี ในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังนี้ 

1.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค. (2) จ านวน 3 อัตรา  

1.2 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และการรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 8 อัตรา 

2. อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่
ก าหนด ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เสนอเพ่ือแต่งตั้ง โดยให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 เป็นผู้ลงนาม ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ  

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ แล้วรายงาน กศจ.กาญจนบุรี ทราบ  ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.11   เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ประจ าปี 2561 (เพิ่มเติม)   

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 

2561 (เพ่ิมเติม) ตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จ านวน 1 ราย 

 

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

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 . ห นั งสื อ ส านั ก งาน  ก .ค .ศ . ที่  ศ ธ  0 2 0 6 .4 /1 0 2 4  ล งวั น ที่  1 0  ก รกฎ าคม  2 5 5 6                               

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

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

กรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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 การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)  

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เร่ือง ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ได้ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม 2562 ทั้งนี้  มีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ว่าง จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  13 หน้า 141 ) 

1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าอีซู   ต าแหน่งเลขท่ี 3354 
2) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองส าโรง  ต าแหน่งเลขที ่3494 
3) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ต าแหน่งเลขท่ี 3441 
4) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน  ต าแหน่งเลขท่ี 3488 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายตาม
ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมดังกล่าว จ านวน1ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน 
/สังกัด (เดิม) 

ขอย้ายไปโรงเรียน 
/สังกัด หมายเหตุ 

1 นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห ์ ผอ.รร.บ้านท่าแย ้
อ.ด่านมะขามเตี้ย 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.บ้านหนองขอน 
อ.หนองปรือ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ยื่นค าร้องขอย้าย 
ตามประกาศเพิ่มเติม 
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3. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ก าหนดให้ยกเลิก
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ยกเว้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ อกศจ. ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554ช. วิธีการ ข้อ 9. ก าหนดให้
คณะกรรมการกลั่นกรองย้ายเป็นผู้ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วน าผลการพิจารณามาจัดเรียงล าดับ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

4. การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
พิจารณาตามประกาศองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

5.บัดนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการสรุปผลคะแนนตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(คะแนนรวม
องค์ประกอบที่ 1 – 8) เรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยได้ผ่านการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรพิจารณา
กลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แล้วน าผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 

2562 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้าย เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์   ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ของสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ราย นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านท่าแย้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองขอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.กาญจนบุรีแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือไปด ารงต าแหน่งที่สถานศึกษาแห่งใหม่ตามผลการพิจารณาการย้าย  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.12 เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
               ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
               การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบั ติ งานในหน้ าที่  ต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการ                    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปีราย นางพัชรี  จิรจีรังชัย ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ต าแหน่งเลขที่ 33284 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

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 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันระหว่างผู้รับข้อตกลงและผู้ให้ข้อตกลง รวมทั้งให้มีพยานการลงนาม
ข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว และในข้อ 8 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/เพ่ิมเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการสอบ
คัดเลือก และหรือแนวทางการด าเนินการสอบคัดเลือก ที่  ก.ค.ศ. และหรือปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็น
หน้าทีข่องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดต่อไป   

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในระยะเวลา 1 ปี แทนคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

2.๑ ภายหลังจากที่ได้รับค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  และไป
ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องจัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่(Performance Agreement)เพ่ือจะน าไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 
ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
องค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2.๒ การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนามประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ ก าหนดให้
มีพยานในการท าข้อตกลงตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะเห็นสมควร 

2.๓ ส าหรับรูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามรูปแบบข้อตกลงที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ก าหนด 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ก าหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปีส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ในส่วนของ
คณะกรรมการประเมินส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ชุดละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการบ านาญ ด้านการบริหารการศึกษา) 
และผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการแต่ละชุด
จะประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10คน ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการน ารายชื่อ
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มาแต่งตั้งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในชุดนี้ด้วย 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง นางพัชรี  จิรจีรังชัย ผู้ได้รับ        
การคัดเลือกล าดับที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวน
พิทยาคม ต าแหน่งเลขที่ 33284 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จากการก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือใช้ในการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด เห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามรายชื่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 เสนอ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิ บัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะเวลา 1 ปี ราย คือ นางพัชรี  จิรจีรังชัย
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกอบด้วย 

1) นายจตุรงค์  สุขแก้ว          ผอ.สพม.เขต 8                             ประธานกรรมการ 
2) นายประยูร สุธาบูรณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 
3) นายสมพงษ์ เตชะรัตนวรกุล ผอ.ร.ร.เทพมงคงรังษี                       กรรมการ 
4) นางสุภมาศ สุขาภิรมย์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  กรณีคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้ผู้อ านาจตาม
มาตรา 53 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

3. อนุมัตใินหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ิมเติม  
โดยอนุมัติให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิมซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว เพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะเวลา 1 ปี  ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.13  เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วย     
ใหด้ ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน 27 ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 8 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 12 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8              จ านวน 2 ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 56) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว ๒1 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 25๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครู

ผู้ช่วย    ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน  27  ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 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 ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ต าแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.อมรรัตน์ 
 หอมละออ 

บ้านแก่ง
หลวง 

13มี.ค. 
60 

83.33 91.23 92.98 92.11 92.11 93.86 93.86 97.37 13 มี.ค. 
62 

2 น.ส.ศุภวรรณ 
 อัคคีเดช 

บ้านห้วย
น้ าขาว 

13มี.ค. 
60 

66.67 66.96 77.09 94.91 84.72 87.08 89.74 93.87 13 มี.ค. 
62 

3 นายพงษ์สิทธิ ์
 เชยล้อมข า 

บ้านสาม
หลัง 

13มี.ค. 
60 

66.66 57.89 61.40 76.31 71.05 78.95 92.98 97.37 13 มี.ค. 
62 

4 น.ส.อารียา 
 บุญป๋ัน 

บ้านน้ าพุ 13มี.ค. 
60 

67.54 76.33 81.58 85.96 92.22 92.11 93.89 98.24 13 มี.ค. 
62 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 8 ต าแหน่ง 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.วาสนา  
 พงษ์พัว 

บ้านเขา
ศาลา 

15มี.ค. 
60 

77.00 
 

80.00 
 

88.00 
 

92.00 
 

92.00 
 

94.00 
 

91.00 
 

94.00 
 

15มี.ค. 
62 

2 น.ส.ทิฆัมพร  
 นุ่นงาม 

บ้าน
หนองหิน 

15มี.ค. 
60 

86.27 
 

86.27 
 

98.04 
 

98.00 
 

87.30 
 

93.65 
 

98.41 
 

97.04 
 

15มี.ค. 
62 

3 นาย 
เสริมวิทย์  

 ค าวิจิตร 

วัดพระ
แท่น 
ดงรัง 

15มี.ค. 
60 
 

79.65 
 
 

80.25 
 
 

87.95 
 
 

92.59 
 
 

77.31 
 
 

85.76 
 
 

91.32 
 
 

93.28 
 
 

15มี.ค. 
62 

 
4 นางชื่นนภา  

 จันทร์อ่อน 
วัดระต่าย
เต้น 

10เม.ย. 
60 

65.08 
 

70.21 
 

74.74 
 

77.49 
 

80.67 
 

86.27 
 

93.09 
 

98.22 
 

10เม.ย. 
62 

5 นางจันทร์
เท่ีย   

 อินทร์ศวร 

วัดตะคร้ า
เอน 

10เม.ย. 
60 

68.42 69.30 70.18 73.68 80.70 80.70 
 

80.70 80.70 10เม.ย. 
62 

6 น.ส.รงรอง  
 โพธ์ิงาม 

บ้าน
ตลาดเขต
มิตร ภาพ 
ที่105 

10เม.ย. 
60 

60.32 62.28 65.83 72.32 60.67 70.59 
 

74.51 84.31 10เม.ย. 
62 

7 นายธีรพล  
 มณฑาทัศน์ 
 
 

วัดสาลว
นาราม 
 

10เม.ย. 
60 

51.75 
 
 

56.14 
 
 

64.91 
 
 

65.79 
 
 

66.67 
 
 

68.42 
 
 

71.05 
 
 

74.56 
 
 

10เม.ย. 
62 

8 นายภูทัด  
จันทร์ 

 พัชรินทร์ 

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชา 
ชนูทิศ 

10เม.ย. 
60 

83.01 87.96 91.69 92.48 
 

92.72 94.68 
 

96.64 96.64 10เม.ย. 
62 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 12ต าแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.ฤทัย    
 สมบัติเจริญ

ไทย 

ไทรโยค
ใหญ่ 

15 มี.ค. 
60 

52.64 56.14 59.65 61.41 64.92 66.67 71.06 74.57 15 มี.ค. 
62 

2 นายธรรมธร   
 กองเงิน 

วัดหิน
ดาด 

15 มี.ค. 
60 

68.80 73.15 77.31 80.67 82.44 87.40 91.93 93.70 15 มี.ค. 
62 

3 นายศรีเพชร   
แซ่ตัน 

บ้านไร่ 15 มี.ค. 
60 

70.22 73.77 75.54 77.32 83.81 86.37 88.15 91.51 15 มี.ค. 
62 

4 นางมาลัย   
ประภากมล 

บ้านไร่
ป้า 

15 มี.ค. 
60 

66.67 68.43 70.18 71.06 72.81 74.57 76.32 78.95 15 มี.ค. 
62 

5 ว่าที่ ร.ต.หญิง
รัตนาภรณ์   

 อุตวรรณา 

อนุบาล
สังขละ
บุรี 

15 มี.ค. 
60 

64.92 67.55 73.69 76.32 79.83 78.95 78.95 85.97 15 มี.ค. 
62 

6 นายณัฏฐชัย   
 พลกล้า 

อนุบาล
สังขละ
บุรี 

15 มี.ค. 
60 

61.41 78.95 92.11 92.11 79.83 78.95 78.95 85.97 15 มี.ค. 
62 

7 นายอภิวัฒน์ 
 ดอกรัง 

วัดวังก์
วิเวกา
ราม 

15 มี.ค. 
60 

58.78 69.30 73.69 75.44 75.44 78.95 81.58 89.48 15 มี.ค. 
62 

8 น.ส.นันธิญา 
 พรมพิมาร 

ไทรโยค
ใหญ่ 

10 เม.ย. 
60 

70.18 73.69 77.20 78.98 82.46 85.09 89.48 92.11 10 เม.ย. 
62 

9 น.ส.พลอย
พัชชา 

 จิรารัตน์ 
  ไกรเดช 

อนุบาลทอง
ผาภูมิ 

10 เม.ย. 
60 

66.67 66.67 74.55 87.35 89.91 91.87 91.87 95.05 10 เม.ย. 
62 

10 นายอุดม
ศักดิ์ 
 สวัสดิ์ธรรม 

บ้านกุย
แหย ่

10 เม.ย. 
60 

65.79 70.18 71.06 76.32 82.46 85.09 86.85 89.48 10 เม.ย. 
62 

11 นางนฤมลอ  
 ยู่ศรีสกุล 

อนุบาลสังข
ละบุร ี

10 เม.ย. 
60 

67.55 77.20 85.09 86.85 88.60 90.35 91.23 92.99 10 เม.ย. 
62 

12 นายชวลิต
ล าใยรุ่งเรือง 

บ้านห้วย
กบ 

10 เม.ย. 
60 

84.21 86.84 89.47 91.22 90.94 92.72 94.48 97.30 10 เม.ย. 
62 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – 
สกุล 

โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส. 
อาทิตยา   

 เวชกรณ์ 

บ้านทุ่ง
โป่ง 

15 มี.ค. 
60 

68.43 72.96 77.31 80.85 84.21 86.78 91.12 96.44 15 มี.ค. 
62 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายศุกร์ศิริ   
 เหมือนโต 

ศรีสวัสดิ ์
พิทยาคม 

1 ก.พ. 
60 

54.15 67.46 70.22 73.58 88.93 94.45 94.45 94.45 
1 ก.พ. 

62 
2 น.ส.กันตินันท์    

  ปันร์นฉัตร ์
ด่าน
มะขามเต้ีย
วิทยาคม 

10 
เม.ย.60 62.33 67.56 69.24 71.95 75.54 79.88 81.65 85.81 

10 
เม.ย.62 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 27 ราย ผ่านการประเมินฯ 
ทั้ง 8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน  27  ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 27 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 27 ราย  
  

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

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  19 ราย 
ดังต่อไปนี้  

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

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

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

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

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

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

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 19 รายและได้
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 
19  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางกมลรัตน์  อะโน 
คร ูร.ร.บ้านหนองปล้อง 
บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
20 มี.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปล้อง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายมลเทียน  หวังจิตต์ 
   ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางนุสรา  บุญมา 
   ครู ร.ร.บ้านหนองปากดง 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นางสาวรสริน  สบายยิ่ง 
คร ูร.ร.บ้านท่ามะไฟ 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
8 มี.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะไฟ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสาวสุรีย์  พรหมอยู่ 
   ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุนีย์อมาตยกุล 
   ครู ร.ร.บ้านหนองกลางพง 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน  5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.อุบลวรรณ  
 กามขุนทด 

ครู ร.ร.บ้านซองกาเรีย             
วุฒิ วท.บ.(ชีววทิยาประยุกต์) /
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์/            
29 มี.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย                                       ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายพีรฉัตร  น้อยเคียง                            
ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                          
(ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางปภาวดี  นวมน่ิม                              
   ครู  ร.ร.บ้านซองกาเรีย (ครูช านาญการ 
   พิเศษ)  สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.อังคณา อังชัญครู                            
ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย                  
วุฒิ ศศ.บ.(ปฐมวัยศึกษา) /            
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
3 เม.ย.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางปัญญาพร  ขันทะมา                              
   ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย (ครูช านาญการ   
   พิเศษ)   สาขาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 
 
 
 

น.ส.ศุภกานต์  คันฑสาร
ครู ร.ร.บ้านพุองกะ              
วุฒิ วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)  /ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา/ 

12 มี.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านพุองกะ                                       ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประภาส  มากมีทรัพย์                             
ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค                

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุพรรณี  ยืนยง                                     
  ครู  ร.ร.บ้านพุองกะ    
  วิทยฐานะครูช านาญการ             
   สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นายจีระยุทธ  ธรรมชาต ิ
ครู ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                  
วุฒิ ศษ.บ.(หัตถกรรม) 
/ศษ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ศิลปะ/ 
12 มี.ค.2562 

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

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                                 
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายสรรพสิฐ  ค าอินทร์                             
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี  
วิทยฐานะครูช านาญการสาขาศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง  

5 น.ส.พิษสณุี  ชมดาว 
ครูร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

วิทยาศาสตร์ /                
20 มี.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน                                       ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายเฉลิมพล  นาแซง                                
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเรือโกลน   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รัชนี  กิจสอ 
ครู  ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน                 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 5 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. น.ส.จิราพร  ชัยติสกลุ 
 คร ูรร.บ้านหลังเขา 

  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
11 มี.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหลังเขา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  อ่อนเบา 
  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.น้อย  เบญจพาด 
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.กชพร  เขมะนุเชษฐ์ 
 ครู ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง 

   ศษ.บ.ประถมศึกษา 
   ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 
 
 

ภาษาไทย/ 
26 มี.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเยาวเรศ ภู่ระหงษ์ 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อุมารินทร ์
 ชาวยี่สาร 

 ครู รร.บ้านหนองปรือ 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
   ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

26 มี.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเพ็ญนภา  โพธ์ิทอง 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. ว่าท่ี ร.ต.หญิงดารารัตน์  
                 เพ็ชรจั่น 
 ครู รร.บ้านหนองงูเห่า 

   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
   ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

26 มี.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองงูเห่า ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอธิกา หมื่นบ ารุง 
ครู รร.บ้านสระเตยพัฒนา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.ณัฐณิชา  พาช่ืน 
 คร ูรร.บ้านเขาแหลม 

   ค.บ.การประถมศึกษา 
   ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 

 

ภาษาไทย/ 
29 มี.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเขาแหลม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพูนศรี  ชมพูพันธ์ 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 7 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายณัฐพล ก าเนิดรตัน ์
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี 
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ/ 
18 มี.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางยุวดี วงษ์น้อย 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอัชปาณี ชนะผล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.สุพรรณี ธนวิริยพันธ์ุ 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วท.บ. สาขาชีววิทยาประยกุต ์
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
19 มี.ค.2562 

1. ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกมลเนตร เกตุแก้ว 
 ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สายธารา เดชเจริญพร 
 ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สมุาลี จุฑาผิว 
คร ูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
ศศ.บ.สาขารัฐศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 

3 เม.ย.2562 

1. ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประทีป หวานชิต 
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นางกานดา ยศศักดิ์ศร ี
คร ูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
ศศ.บ. สาขาบรรณารักษ์
ศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน/ 

5 เม.ย.2562 
 

1. ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา บรรณารักษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.อรอนงค์ โอษคลัง 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี 
วท.บ. สาขาเคมี 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
10 เม.ย.2562 

1. ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางพรรณรัตน์ บุญมี 
ครู ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสิทธิพล ถือความสัตย์ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการสาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

6. นายพีรพฒัน์ มนัสกลุ 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. สาขาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ/ 
10เม.ย.2562 

 

1. ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.บุษราภรณ์ กล่อมจิตร 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วิไลวรรณ ชาวงษ์ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. น.ส.พรทิพย์ เพ็งกลดั 
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
11เม.ย.2562 

 

1. ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางศศลักษณ์ วัฒนา 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภัทรวี ธนะฤกษ์ 
 ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 19 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 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) ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสถานศึกษานั้น 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 19 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 19 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.)ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  
จ านวน  20  ราย ดังต่อไปนี้ 

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

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

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

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

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 20  ราย  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 8 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. นางพัชริน  
 อมรกิจปกรณ ์

ครรู.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 87.00 94.00 81.00 ผ่านการประเมิน/ 
14 ก.พ.62 ด้านที่ 2 100 65 89.00 88.00 90.00 89.00 

ด้านท่ี 3 100 65 88.00 87.00 88.00  

2. น.ส.ภัทรา  จันทร์หอม      
ครรู.ร.วัดหนองตะโก 
วศ.บ.(วิศวกรรมหลังการ
เก็บและแปลสภาพ) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 83.00 83.00 82.60 ผ่านการประเมิน/ 
14 ก.พ.62 ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 87.00 86.50 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 83.00 84.00  

3 นางดรุณี  แซล่ิ้ม       
ครรู.ร.บ้านห้วยไร่ 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 88.00 85.00 86.33 ผ่านการประเมิน/ 
14 ก.พ.62 ด้านที่ 2 100 65 84.00 84.00 85.00 84.33 

ด้านที ่3 100 65 82.00 84.00 85.00  

4 น.ส.อรทัย  บุญเส็ง 
ครรู.ร.บ้านหนองปากดง 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 75.00 75.00 77.66 ผ่านการประเมิน/ 
13 ก.พ.62 ด้านที่ 2 100 65 73.75 78.75 86.25 79.58 

ด้านที่ 3 100 65 78.75 77.50 78.75  

5 นายประกอบ  พัดช่ืน 
ครรู.ร.วัดหนองตะโก 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 85.00 85.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
26 ก.พ.62 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 87.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 80.00 81.00  

6 น.ส.ธัญภัทร           
          ทัศนครองสินธุ์ 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 91.00 85.00 87.67 ผ่านการประเมิน/ 
13ก.พ.62 ด้านที่ 2 100 65 84.00 80.00 83.75 82.58 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 89.00 91.25  

7 น.ส.ชัญญาภัค           
 มงคุณวัด                

ครู ร.ร.บ้านท่ามะนาว 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 85.00 84.00 85.66 ผ่านการประเมิน/ 
14 ก.พ.62 ด้านที่ 2 100 65 86.25 82.50 81.25 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 89.25 83.75 87.25  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 7 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

8 น.ส.พรลภสั 
                เทียนชัย              
ครู ร.ร.บ้านจันอุย 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 96.00 95.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
1 มี.ค. 62 ด้านที่ 2 100 65 97.00 95.00 96.00 96.00 

ด้านที่ 3 100 65 96.00 94.00 93.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที ่2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางจารุณี   
 ประสงคส์ิทธ์ิ 

ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง        
วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา)                
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 92.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
14 ก.พ.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 93.75 87.91 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 89.50 88.50  

2 น.ส.ดาวรัชดา   
 วงษ์เอก 

ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี          
วุฒิ ค.บ.(สังคมศึกษา)                 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)    
 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 93.00 89.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
15 ก.พ.2562 ด้านที่ 2 100 65 86.00 92.50 75.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 88.00 89.00  

3 น.ส.พรพนา   
 จันทราภิรมย์         

ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้    
วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)         
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)   

ด้านที่ 1 100 65 93.00 91.00 90.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
22 ก.พ.2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 92.50 93.75 92.08 

ด้านที่ 3 100 65 90.50 92.50 87.50  

4 น.ส.สาวรีย์  แสนสมใจ 
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่         
วุฒิ ศศ.บ.(การพัฒนา
ชุมชน)                  
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)         

ด้านที่ 1 100 65 88.00 87.00 90.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
22 ก.พ.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 81.25 82.50 82.92 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 86.00 84.00  

5 น.ส.กัลยาณี  โชคสมงาม        
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย          
วุฒิ ศศ.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย)  
 ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)   

ด้านที ่1 100 65 89.00 87.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
22 ก.พ.2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 92.50 83.75 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 86.00 76.00  

6 น.ส.ชนันญา  เจนดง 
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ         
วุฒิ ศศ.บ.(การพัฒนา
ชุมชน)                  
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)  

ด้านที่ 1 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
27 ก.พ.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 93.00 87.00 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 89.00 81.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 4 ราย 
 

 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

7 น.ส.วรณิา  บุญโกมล          
ครู  ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง          
วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา)        
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)   

ด้านที่ 1 100 65 90.00 92.00 93.00 91.67 ผ่านการประเมิน/ 
1 มี.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.สายฝน  ข าเขมร 
ครู ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 91.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
23 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.00 83.00 83.00 84.66 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 90.00 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.รุ่งกมล ล้ าตระกลู 
คร ูร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
ศศบ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 91.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
8 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 76.00 78.50 78.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 84.00 83.00 88.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 78.75 82.50 81.25 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 82.50 82.50  

3. น.ส.กิตตมิา อุดมสินค้า 
คร ูร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
วท.บ. สาขาสิ่งแวดล้อม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 92.50 92.50 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

4. น.ส.ปุณณิศา 
            ชนะฤทธิชัย 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 79.00 76.00 72.00 75.66 ผ่านการประเมิน/ 
21 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 80.00 68.75 76.25 

ด้านที่ 3 100 65 74.75 72.25 73.50  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 20  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 20 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 20 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 20 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 20 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 20 ราย (ส าหรับผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 20 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.16 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 านาญการ พิเศษ  จ านวน 5  ราย  
ดังนี้ 

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

 

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

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

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  5  ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ      
ผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 5  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.โควิน  บุตรดาวงศ ์
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
ค.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ศษม.การบริหารการศึกษา 
 

คอมพิวเตอร/์ 
29 มี.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองประดู่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเอกพงษ์  กองแก้ว 
ครู รร.บ้านหนองแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.เพ็ญพักตร์   
      พรามมณ ี
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร/์ 
29 มี.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองกร่าง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอ านาจ ใจกล้า 
ครู รร.บ้านหลังเขา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายวิฑูรย์ สถิตยานรุักษ์ 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี
ค.อ.บ. สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
25 มี.ค.2562 

1. ผอ.รร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายศักดา ภุมรินทร์ 
ผอ ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอ านวย มาคงกุล 
 ครู ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.กาญจนา จันทร์ฤทธ์ิ 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
10เม.ย.2562 

1. ผอ.รร.พนมทวนชนูปถัมภ์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุธีรา ร่วมชมรัตน์ 
 ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิชญาภร  
               ตินิโส 
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
11เม.ย.2562 

1. ผอ.รร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสรศักดิ์ ไสยะหุต 
ผอ ร.ร.หนองปรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วนิกา ปรัชญรัตน 
 ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  5 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  5 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  5 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  5  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.17  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 2ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน 5ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4จ านวน 2 ราย 
 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     

ด้านที่ 2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

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

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

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
แล้ว  จ านวน 9 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.ภัทรวดี   
          พรรณบัตร 
ครู/ร.ร.วัดกร่างทอง
ราษฎร์บูรณะ 

ค.บ.
(ประถมศึกษา) 

ค.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
4 มี.ค. 62 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 90.00 93.00 90.66 
ด้านที่ 2 100 70 93.00 92.50 95.00 93.50 

2 นายทวีศิลป์   
 สวัสดิต์ิเลศิ  

ครู/ร.ร.บ้านน้ าพ ุ
 

ค.บ.
(วิทยาศาสตร์

ทั่วไป) 
ค.ม. 

(การบริหาร
การศึกษา) 

วิทยาศาสตร์/ 
14 ก.พ.62 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 96.00 95.00 96.33 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 91.25 90.00 92.91 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  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 นายสุวินัย   
      พลีเพื่อชาติ 
ผอ.ร.ร.บ้านป่าไม้
สะพานลาว 

ค.บ.
(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
24 ธ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 90.00 87.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 86.50 86.50 86.50 86.50 

2 น.ส.ดาวไสว   
        ขุนทอง 
ผอ. ร.ร.บ้านไร่ป้า 

ค.บ.
(คณิตศาสตร์) 

ค.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/  
4 ธ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 90.00 84.00 88.00 
ด้านที่ 2 100 70 79.00 79.00 79.00 79.00 

3 น.ส.กมล  สุขกุล                
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

ศษ.บ./
มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/  
25 ธ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 86.00 88.00 80.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 88.00 85.00 87.67 

4 นางสุภาศินีย ์
            ภูทัดดวง                
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

ค.บ./นาฏศิลป์ นาฏศิลป์/    
25 ธ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 87.00 89.00 88.67 
ด้านที่ 2 100 70 94.00 87.00 86.00 89.00 

5 นางวริศยา  
ภูติกาญจน ์            
ครู ร.ร.วัดปรังกาส ี
 

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์    

ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
19 ธ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 85.00 84.00 85.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.75 75.00 75.00 76.25 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.อณริดา   
         รู้ประมาณ
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. บริหาร

การศกึษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
23 พ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 90.00 93.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 85.00 85.00 

2 นายนพดล   
        ขุนช านาญ 
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 

ค.บ.
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. การบรหิาร

การศกึษา 

วิทยาศาสตร์/ 
18 ม.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 80.00 83.33 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 9 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ
วิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

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

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

 

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

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 53  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 11ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 28 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 10 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จ านวน 4 ราย 

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

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

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

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

แต่งตั้งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่  1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ด าเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  53ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   15 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   22 ราย 
2.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2                      จ านวน   1 ราย 
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด        จ านวน  15 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 11 ราย 
 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. นางพิสมัย  ตุติ   

คร ูร.ร.บ้านวังด้ง 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
12 ต.ต.61/ 
24 ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
2. น.ส.บูรจติ   

     พานประเสริฐ 
ครู ร.ร.วัดหนองเสือ 
ศษ.บ. (ภาษาไทย ) 
บธ.ม.(การจัดการ)  
     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

41.25 
29.00 

41.25 
30.00 

41.25 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 ก.พ.62/ 
24 ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 70.25 71.25 70.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตร ีนาฎศิลป์)(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)จ านวน 1 ราย 
3 นายวรวิทย์   

          กลั่นบุศย์ 
ครู ร.ร.อนุบาลด่านมะขาม
เตี้ย 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50            
26.00 

52.50            
28.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18ก.พ.62/ 
14 ส.ค.60 คะแนนรวม 100 70 78.50 80.50 78.50 
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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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)จ านวน 1 ราย 
4 นายภูษิต 

      มงคลธรทรัพย ์
ครู ร.ร.อนุบาลด่านมะขาม
เตี้ย 
ค.บ.(พลศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25            
26.00 

56.25            
26.00 

56.25        
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
13ก.พ.62/ 
12 ธ.ค.59 คะแนนรวม 100 70 82.25 82.25 82.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)จ านวน 2 ราย 
5 น.ส.ปาวรยี ์

บุณยปรรณานนท์ 
ครู ร.ร.วัดท่าน้ าตื้น 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศบ.ม (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
28.00 

46.25            
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18ก.พ.62/ 
12 ธ.ค.59 คะแนนรวม 100 70 74.25 72.25 72.25 

6 น.ส.จิตรตา   
เปรียบสม 
ครู ร.ร.บ้านหนองสอง
ตอน 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 เม.ย.62/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

7 น.ส.อนุสรา หวันแดง 
ครู ร.ร.บ้านหนองเป็ด 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 เม.ย. 62 
6 พ.ย. 60 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ประเมินใหม ่จ านวน 2 ราย 
8 น.ส.ดวงกมล   

แขวงเมือง 
ครู ร.ร.บ้านองสิต 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
22.00 

57.50            
23.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผา่นเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 79.50 79.50 79.50 

9 น.ส.นภัสสรณ์ โตใหญ่ 
ครู ร.ร.บ้านหนองสะแก 
ศศ.บ.(อังกฤษธุรกิจ) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 
 

ผ่านเกณฑ์ 
9 ต.ค. 61/ 
19 มี.ค. 61 

คะแนนรวม 100 70 85.50 83.50 84.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
10 น.ส.สายฝน   

แก้วจันทร์ 
ครู ร.ร.บ้านหัวหิน 
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43.75            
27.00 

43.75            
27.00 

43.75 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.75 70.75 68.75 

11 น.ส.ผกาวลัย์  สุขเพิม่ 
ครู ร.ร.วัดกร่างทอง-
ราษฎร์บูรณะ 
ค.บ.(ภาษาไทย) 
ค.ม.(วิจัยและ
ประเมินผล-การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

41.25            
24.00 

41.25            
24.00 

41.25 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 65.25 65.25 65.25 



65 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 28 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย    (ประเมินใหม่)  จ านวน 8 ราย 
1. น.ส.ทฤฒมน  

          นรศฤงศ์ 
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
วุฒิ ศศ.บ.พัฒนาชุมชน 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา           

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
24.00 

55.00 
24.00 

55.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 79.00 79.00 79.00 

2 นางอรพา  คล้ายลอย      
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย ่
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา           

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
23.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 80.50 80.50 80.50 

3 นางเสาวนีย์  ทองดี 
ครู  ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
วุฒิ ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
24.00 

56.25 
24.00 

56.25 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 80.25 80.25 80.25 

4 นางสาวิณี  นันท์สังข์
ครู  ร.ร.อนุบาลสงัขละบุรี 
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
24.00 

42.50 
24.00 

42.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 66.50 66.50 66.50 

5 น.ส.สมพิศ  ธารแม้น        
ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี 
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย   
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
24.00 

52.50 
24.00 

52.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 76.50 76.50 76.50 

6 นางรุ่งทิพย์  สาล ี
ครู  ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
วุฒิ ค.บ.การ
ประถมศึกษา 
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 

7 น.ส.ปวรรณิธิ  พรศริิ
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
วุฒิ ศศ.บ.
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์  
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา         
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
24.00 

52.50 
25.00 

52.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 76.50 77.50 76.50 

8 นางรุ่งนภา   
           สังขวิภาส 
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)    
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ก.พ.62/      
4 มี.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 



66 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย    (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)  จ านวน 1 ราย 
9 น.ส.ดวงกมล  

         สุริยะวงษา                 
ครู  ร.ร.บ้านท่ามะเด่ือ       
วุฒิ ศษ.บ.การ
ประถมศึกษา         
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 2 
 

คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 75.00 

กลุ่มสาระวชิาปฐมวัย  (ประเมินใหม่)  จ านวน 7 ราย 
10 นางสุรินทร์ อ่วมเจริญ 

ครู  ร.ร.บ้านป่าไม้สะพาน
ลาว 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
25.00 

47.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 71.50 72.50 71.50 

11 น.ส.ขนิษฐา  
            จ าปาทอง        
ครู  ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา    
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา           

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

16.25 
24.00 

16.25 
25.00 

16.25 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 40.25 41.25 40.25 

12 นางวีรวรรณ ปรีชากุล
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศกึษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
25.00 

47.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 72.50 72.50 71.50 

13 น.ส.กมลวรรณ    
           พุ่มพฤกษี 
 ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย ่           
วุฒิ ค.บ.การอนุบาล
ศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

15.00 
25.00 

15.00  
25.00 

15.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 40.00 40.00 39.00 

14 น.ส.ปิยะวรรณ  
                ภูตะวัน
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา           

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 

15 นางเกษมณี   
             ประชากุล      
ครู  ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

15.00 
23.00 

15.00 
21.00 

15.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 38.00 36.00 39.00 

16 น.ส.ดรรชนี   
          ทองผาภูมินิธิ
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

21.25 
24.00 

21.25 
24.00 

21.25 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 45.25 45.25 46.25 



67 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์   (ประเมินใหม่)  จ านวน 4 ราย 
17 น.ส.สุพตัรา  รักษ์วงษ์        

ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
วุฒิ วท.บ.ชีววิทยา
ประยุกต ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

32.50 
23.00 

32.50 
22.00 

32.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 55.50 54.50 56.50 

18 น.ส.วรรณี บัวคลี่               
ครู  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา 
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
24.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 74.00 76.00 76.00 

19 นางหทัยกาญจน์  
              ดาบทอง    
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค            
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์
ทัว่ไป 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 

20 นางรพิพรรณ  
       สุขอุดมกอบกุล                   
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย       
วุฒิ ค.บ.การ
ประถมศึกษา         
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
25.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.75 74.75 74.75 

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  (ประเมินใหม่)  จ านวน 4 ราย 
21 น.ส.ชุติมนต์  

      กาญจนมณีรมย์
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย ่
วุฒิ วท.บ.เกษตรศาสตร์
ทั่วไป    
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 

22 นายไวพจน์  โพธ์ิทอง        
ครู  ร.ร.บ้านแก่งจอ 
วุฒิ ศศ.บ.
บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์    
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา           

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
23.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 71.50 70.50 

23 น.ส.อุบลรัตน์     
       ไชยพัฒนศิลป์ 
ครู  ร.ร.คุรุสภา 
วุฒิ ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

48.75 
23.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 74.75 74.75 71.75 

24 น.ส.นพรัตน์   
              ภักดีวงษ์
ครู  ร.ร.บ้านแก่งจอ 
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย  
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา           

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
29.00 

48.75 
30.00 

48.75 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61 

/24 ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 77.75 78.75 78.75 



68 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)   (ปรบัปรุง ครั้งท่ี 1)  จ านวน 1 ราย 
25 นางเดือนเพ็ญ  

           บุญใหญ่เอก
ครู  ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง 
วุฒิ ค.บ.(การ
ประถมศึกษา)    
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา)          

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.00 
26.00 

48.00 
26.00 

48.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ม.ค.62/      
24 ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 74.00 74.00 74.00 

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์  (ปรบัปรุง ครั้งท่ี 1)  จ านวน 1 ราย 
26 น.ส.รัชติยากร สกลุณี

ครู  ร.ร.บ้านวังใหญ่ 
วุฒิ ค.บ.(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)              

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 เม.ย.61/      
24 ต.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวชิาสังคมศกึษา (ประเมินใหม่)  จ านวน 2 ราย 
27 น.ส.แสงเดือน จรบ ารุง 

ครู ร.ร.วัดใหม่ดงสัก 
วุฒิ ศศ.บ.การพัฒนา
ชุมชน           
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 83.75 

28 น.ส.พรพิไล ชูใจ 
ครู ร.ร.คุรุสภา 
วุฒิ ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 80.00 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 6 ราย 
1. น.ส.อารมณ์  

        สระทองจวง 
ครู รร.เขาวงพระจันทร์ 
ค.บ.วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

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 

2 นางจุไลรัตน์  ซองศิร ิ
ครู รร.วัดทุ่งมะสังฯ 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.75 
26.00 

47.75 
26.00 

47.75 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.75 73.75 72.75 

3 น.ส.ศิริพร   
      สระทองหน 
ครู รร.บ้านช่องกลิ้งช่อง
กรด 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
24.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.75 74.75 74.75 



69 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

4. น.ส.อนงค์  เบ้าชาล ี
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วท.บ.เคมี 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
24.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.75 74.75 74.75 

5 นางมาลินี  ใจกล้า 
ครู รร.บ้านวังด้ง 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

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 

6 นางภาสินี กลมกล่อม 
ครู รร.บ้านไร่เจริญ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม.บริหำรกำรศึกษำ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์ (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
7 นายธีรศักดิ์   

     ปานลอยวงค ์
ครู รร.บ้านช่องด่าน 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.บริหำรกำรศึกษำ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ธ.ค. 61/ 
12 ธ.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 72.00 

กลุ่มสาระวชิาศิลปะ (นาฏศิลป์) (รายใหม่) จ านวน 1 ราย 
8 นายสุรศักดิ์  ไวค านึง 

ครู รร.บ้านหนองขอน 
คษ.บ.นำฏศิลป์ไทยศึกษำ 
ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
29.00 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
1 มิ.ย. 61/ 
14 ส.ค. 60 

 
คะแนนรวม 100 70 86.50 85.50 84.50 

กลุ่มสาระวชิาศิลปะ (นาฏศิลป์) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1 ) จ านวน 1 ราย 
9 น.ส.สายน้ าผึ้ง   

          สอาดเอี่ยม 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.บ.นาฏศิลป์ 
ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
13 ก.ย. 61/ 
16 ก.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) (รายใหม่) จ านวน 1 ราย 
10 นายจงรักษ์   

         เหล่าลาภะ 
ครู รร.บ้านตรอกสะเดา 
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
25.00 

46.25 
24.00 

46.25 
23.00 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 71.25 70.25 69.25 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 4 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย    (ประเมินใหม่)  จ านวน 4 ราย 
1. น.ส.สุพรรณา 

          จันทร์แย้ม 
ครรู.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
ศษ.ม. การบริหาร
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 

2 นำงดุชดำว นุชนุ่ม 
ครูร.ร.ทา่มะกาวิทยาคม 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

53.75 
24.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 77.75 
3 น.ส.ศิริกาญจน์  

          การตรง 
ครูร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
ศษ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
24.00 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 80.25 82.25 82.25 

4 นางจีรภา สังข์ไทย 
ครูร.ร.ห้วยกระเจาพิทยา
คม/ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 
 

57.50 
26.00 
 

57.50 
26.00 
 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 
 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 53 ราย ดังนี้ 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 11 ราย 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 8 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 2 ราย 
3) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                    จ านวน 1 ราย 

 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 28 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน4 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 10 ราย 
3) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2    จ านวน 1 ราย 
1) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                    จ านวน 13 ราย 

 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 10 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 3 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 6 ราย 
3) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                    จ านวน 1 ราย 
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1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8จ านวน 4 ราย 
1) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 4 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 15 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 23 ราย  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใน 6 เดือน จ านวน 22 ราย (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ภายใน 3 
เดือน จ านวน 1 ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 15 
ราย  โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 53 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
จ านวน 15 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  15ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น  (ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับ
เงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดมิ) 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 53 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  15  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 15 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ 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 ให้แจ้งให้ทราบพร้อม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.19 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  
               พิเศษตาม ว 21/2560 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน)  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 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. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์

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

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

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ แล้วเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
พิจารณา 
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 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 รวมไมน่้อยกว่า 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  1  
ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน  เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานการสอน) จ านวน  1  ราย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นางจันทรดา  เขียวแก ่ คร ู ครูช านาญ
การ 

37,830 บ้านห้วยกะทะทอง ไทรโยค 
กาญจนบุรี 

6 มิ.ย.2561 

 

8.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จ านวน  1   ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี  14 หน้า 142  ) 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
น าเสนอแล้ว เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 1  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
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จึงเห็นสมควร ด าเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 1 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์                 
การประเมินมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 1 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ 

4. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ และครูช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 1 ราย  

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  จ านวน 1 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ  

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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5.20  เรื่อง   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2562)ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้จัดสรรวงเงินให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01 จะน าไปจัดสรรตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน รายละเอียด ดังนี้   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีจ านวนข้าราชการ 33 คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  1,4009,900  บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน  41,889.60  บาท 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีจ านวนข้าราชการ 31 คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน1,186,890บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน  35,488.01บาท 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   มีจ านวนข้าราชการ  26  คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน932,660บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน  27,886.53บาท 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   มีจ านวนข้าราชการ 23 คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  731,530บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จ านวน  21,872.75บาท 
(รายละเอียดดังเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 1) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา81 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติร ะ เบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
3.หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 102/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน2552เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28ลงวันที่22ตุลาคม2552เรื่องการเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 21ลงวันที่17ธันวาคม2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการ พิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 

8.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
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9.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้ส าหรับต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

๑๐.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 1315 วันที่ 9 มีนาคม 
2561 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1(1เมษายน 2561) 

11.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

12.  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง  
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๗  เมษายน 
๒๕๖๐ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน 33 คน วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 
สรุปได้ดังนี้ 

 1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  1,4009,900  บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน  41,889.60  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.1)ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
ทั้งสิ้น จ านวน  41,889.00  บาท(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  41,889.60  บาท)คงเหลือเงิน9.60  บาท 
 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน 31 คน วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

 1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  1,186,890บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน  35,488.01บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.2)ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
ทั้งสิ้น จ านวน35,480.00  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น35,488.01บาท)คงเหลือเงิน 8.01 บาท 
 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน26คน วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ร้อยละ 2.99 
สรุปได้ดังนี้ 

 1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  932,660บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน   27,886.53บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.3)  ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
ทั้งสิ้น จ านวน27,880.00  บาท  (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น27,886.53บาท)  คงเหลือเงิน  6.53  บาท 
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4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน23 คน วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี ้

 1.๑  เงินเดือนรวมณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  731,530บาท 
 1.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น        จ านวน   21,872.75บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ(เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.4)  ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
ทั้งสิ้น  จ านวน21,870บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น21,872.75บาท)คงเหลือเงิน2.75บาท 

5. การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
โดยอนุโลม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรมาประกอบการพิจารณา และก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนในแต่
ละประเภทและระดับต าแหน่ง  

7.  การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ ดีเด่น             คะแนน  90   ขึ้นไป 
ระดับดีมาก             คะแนน  80 – 89 % 
ระดับ ดี                  คะแนน  70 -79 % 
ระดับ พอใช้             คะแนน  60 - 69% 
ระดับต้องปรับปรุง   คะแนน  ต่ ากว่า  60%  (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจ านวนเงินเดือนรวมและวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน 

ณ วันที่ ๑ มีนาคม2562 เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดเรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 
2562)ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2562) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  โดยผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ใน
กรณีดังต่อไปนี้       

2.๑  กรณีที่ได้รับจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมหรือมีกรณี อ่ืนใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

2.๒  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่มาช่วยราชการ จากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนได้ ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานที่ช่วยราชการ เสนอให้เลื่อนเงินเดือน
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

       การด าเนินงานในข้อ 4  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายที่ทางราชการก าหนด  ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอ านาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

2.3  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่ย้ายมาจากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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5.21   เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 
2562) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) และผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กลุ่มที่ 1 รวมทั้งสิ้น 6,176 คน 
ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก วันที่ 26 กันยายน 2561 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และตาม
หนังสือซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ดังนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,436   ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน            3   ราย  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน         990  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน             4  ราย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,239  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน            1  ราย   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,023  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน            3  ราย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี)    
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,488  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน            5  ราย  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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 ๒๕๔๐ เรื่อง ระบบ

เปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า         

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑6/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาสั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
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7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่า ขั้น
ต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

8. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10.หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 

2561เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของวันลาและการมาท างานสาย 
11. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่  ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2562 
13. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา 
14. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1422ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2562เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
15. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692ลงวันที่ 12 

มีนาคม 2562เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  
2562) 

16. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

17. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562เรื่องการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียน กฎ ก.ค.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมานั้น และตามหนั งสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1692 ลงวันที่  12 มีนาคม 2562 ได้ซักซ้อม              
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ดังนี้  

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เลื่อน
เงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

2. ก าหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณและ
ช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

3. แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 3.4.1 ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ต าแหน่งและวิทยฐานะที่รับ
เงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  และกลุ่มที่ 2 ต าแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 
4 และ คศ. 5 

4. การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องด าเนินการ               
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 แล้ว ขอให้ค านึงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
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4.1 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.2 ภารกิจในการจัดการศึกษา 
-  การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี 

- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เ พ่ือ
รับรางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 

- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาดังกล่าว 

4.3องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน 
แบ่งเป็น  

- องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนน 
70 คะแนน) 

- องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (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) 
4.3 การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน

ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
โดยส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดฐานในการค านวณ ดังนี้ 

 

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 
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อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 
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 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจ านวนเงินเดือนรวมและวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน 

ณ วันที่ ๑ มีนาคม2562 เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

จึงเห็นสมควรเสนอคณะอนุกรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
เสนอ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 

2562)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้ว  รายละเอียดตามบัญชีการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
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2. ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
 

2.1ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  1,439คน วงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ3สรุปได้ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) 

  2.1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  จ านวน  49,004,220  บาท 
  2.1.2เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น               จ านวน  1,470,126.60  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จ านวน 1,470,076.87  บาท 
(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  1,470,126.60  บาท)  คงเหลือเงิน  29.73  บาท    
 2.1.3 เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน1รายเนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการเป็น
เวลาน้อยกว่า 4 เดือน  
      2.1.4 เสนอเลื่อน เงิน เดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จ านวน  15  ราย 

 

2.2ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน 994 คน วงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ3สรุปได้ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4) 

2.2.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  35,924,300  บาท 
2.2.2เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น       จ านวน  1,077,729.00  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จ านวน 1,077,724.21 บาท(จาก
วงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 1,077,729.00 บาท)คงเหลือเงิน  4.79  บาท 

2.2.3 เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน-รายดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จ านวน   -  ราย 
 - ลาเกินก าหนด  - ราย 
 - มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องปรับปรุง  -  ราย 

2 .2 .4 เสนอ เลื ่อน เงิน เดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการ
ค านวณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562  
  - เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้ อยกว่า 3 
เดือน 15 วัน จ านวน  13  ราย   

2.2.5  เสนอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐาน          
ในการค านวณตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2561 ข้อ10 และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ข้อ 1. ส าหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่ถ้าวันลารวมกันทุกครั้งไม่เกิน 15 วันท าการ และมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างได ้

 - เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  แต่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด จ านวนวันรวมกันไม่เกิน  15 
วันท าการ จ านวน  1  ราย   
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2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน1,240คน วงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ3สรุปได้ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5) 

2.3.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน33,658,700บาท 
2.3.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น             จ านวน  1,009,761  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จ านวน  1,009,748.97  บาท
(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ท้ังสิ้น  1,009,761  บาท)คงเหลือเงิน  12.03  บาท 

2.3.3 เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน  3  รายดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จ านวน  1  ราย 
 - ลาเกินก าหนด  1 ราย 
 - ได้รับโทษทางวินัยให้ลดเงินเดือน  จ านวน  1  ราย 

2 .3 .4 เสนอ เลื ่อน เงิน เดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการ
ค านวณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที ่  29 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมี
ระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จ านวน  13 ราย   
 

2.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    มีจ านวนข้าราชการที่มีตัว
จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน 1,026 คน วงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ3สรุปได้ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6) 

2.4.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  จ านวน   31,552,530  บาท 
2.4.2 เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น               จ านวน   946,575.90  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้ งสิ้น จ านวน 946,556.02บาท(จาก
วงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 946,575.90 บาท)คงเหลือเงิน 19.88 บาท 

2.4.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน5รายดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน  จ านวน  3ราย 
 - ลาเกินก าหนด  1  ราย 
 - มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องปรับปรุง - ราย 
 - ลาศึกษาต่อ  1 ราย 

2.4.4 เสนอ เลื ่อน เงิน เดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการ
ค านวณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่29 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จ านวน 21 ราย   
 
 

2.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีจ านวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2562 จ านวน  1,493  คน วงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ3 สรุปได้ดังนี้(รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 7) 

2.5.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน  43,594,300  บาท 
2.5.2เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ท้ังสิ้น        จ านวน  1,307,829  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จ านวน  1,307,808.62  บาท
(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  1,307,829  บาท)คงเหลือเงิน  20.38  บาท 
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2.5.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน8รายดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จ านวน  7ราย 
 - ลาฝึกอบรม  จ านวน  1  ราย 

2 .5 .4 เสนอ เลื ่อน เงิน เดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการ
ค านวณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที ่  29 มีนาคม 2562 เป็นผู ้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมี
ระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จ านวน9ราย   

 2.5.5 เสนอรอเลื่อน เนื่องจากลาศึกษาต่อ จ านวน 1 ราย   
 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจ านวนเงินเดือนรวมและวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน 
ณ วันที่ ๑ มีนาคม2562 เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนด เห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากท่ีได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ในกรณี
ดังต่อไปนี้       

4.๑ กรณีท่ีได้รับจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น 
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

4.๒  การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากมี
ค าสั่งรับโอน/ย้าย ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ให้นับตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย 

4.3  การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัด และมีค าสั่งรับโอนก่อนการเลื่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการ
ดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถือว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและ
ออกค าสั่งให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับตัวก็ตาม 

4.4 การช่วยราชการ ให้นับตัวในหน่วยงานที่ช่วยราชการ  ยกเว้นกรณีที่มีการสั่งการให้กลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม  2562 ให้นับตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด 

4.5 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางก า รศึก ษ า  ที่ย้ายมาจากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มผีลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

4.6 หากผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการส่ง
ค าสั่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทราบเป็นการเฉพาะรายดังนี้ 

4.6.1 ผู้ อ าน วยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ าแจ้ งผลการ เลื่ อน เงิน เดื อน ให้                    
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ,เจ้าหน้าที่การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ถ้ามี) , ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ 

4.6.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และข้าราชการสายงานการสอนทราบทราบ 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.22 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุม โดยไม่
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลงมติได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ออกจากห้องประชุม พร้อมด้วยนายอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ กรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรี ด้วย เพ่ือมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลางซึ่งอาจ
เป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
สงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้ 

 

6.22   เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

หลังจากได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.22 เสร็จรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้                   
นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ กรรมการและเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม หลังจากนั้น 
ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

 

7.1  เรื่อง  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 
 

นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมต่อว่า  ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2562  ประกาศผลการสอบวันที่ 25 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 
2562 ประกาศผลการสอบวันที่ 26 มีนาคม 2562   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคมประกาศผล
การสอบวันที่  31 มีนาคม 2562  และได้จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2562 และประกาศผลการสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  และได้จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 26 
กันยายน 2561 ครั้งที 2/2561 สอบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลวันที่ 11 มีนาคม 2562 นั้น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2561 และได้วิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยจัดเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ย
ของสถานศึกษาทุกสังกัดและทุกระดับการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 15 หน้า 143-151 ) 

 

มติ กศจ.   
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการ
จัดท าเกียรติบัตร เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในเกียรติบัตร  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษา 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี จะมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สูงกว่า
ระดับประเทศ ในงานวันครูครั้งที่ 64  ประจ าปี 2563 ต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 

 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 






























































































































