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ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562   เมื่อวันที่ 27  
พฤษภาคม 2562 

3 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  3.1 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่าง เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8     

3-4 

ระเบียบวาระท่ี  3.2 ขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
เพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

4-5 

   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

6 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 

6 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2562 

6-8 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 รับทราบประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี” ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒                   

9 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

10 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  

10 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                                หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 รับทราบศาลปกครองกลาง ได้มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) ที่ 6     

11 

ระเบียบวาระท่ี  5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

12 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่   2 รุ่นที่  3 ปี
การศึกษา 2562 

12 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 การติดตามนักเรียนขาดเรียน 15 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
16 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 

16-17 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

18-20 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือมี เหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

21-23 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การคัด เลื อกบุคคลเ พ่ือบรรจุ และแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต า แหน่ ง
ศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ. 2562 

24-25 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกในบัญชี  กศจ.กาญจนบุรี  เ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ ง เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

26-30 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน 

30-31 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  (กรณีพิเศษ)ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่างจังหวัด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

32-33 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไป
ด ารงต าแหน่งสังกัดอ่ืน      
         

33-34 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                                 หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปด ารงต าแหน่งสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

35-36 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค. (2) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

36-38 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

39-47 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

47-51 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

52-56 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

57-60 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
2)  ตาม ว 17/2552 

61-63 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3)  
ตาม ว 17/2552 

64-70 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 
(ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  ตาม ว 17/2552 

71-73 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ  (อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ตาม ว 
17/2552 

74-75 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 ขอความเป็นธรรม กรณีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) 
 

76-82 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                                 หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 การด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้เดิม 

82-86 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 
4 (ลับ)  

86 

ระเบียบวาระท่ี  6.22 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 
1 (ลับ) 

86 

ระเบียบวาระท่ี  6.23 ร้องทุกข์ (สพม.8)  (ลับ) 
 

86 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

87 

 - ไม่มี -  
ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                                 หน้า 
 

ภาคผนวก  88 
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระท่ี 3.2 89 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระท่ี 4.4 90-130 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระท่ี 4.5 131 - 133 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระท่ี 4.6 134 - 141 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 142-144 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระท่ี 6.3 145-148 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระท่ี 6.3 149-188 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 189 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 190- 201 
 เอกสารแนบหมายเลข 10  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 202-207 
 เอกสารแนบหมายเลข 11  แนบท้ายวาระท่ี 6.5 208-216 
 เอกสารแนบหมายเลข 12  แนบท้ายวาระท่ี 6.5 217-225 
 เอกสารแนบหมายเลข 13  แนบท้ายวาระท่ี 6.5 226-232 
 เอกสารแนบหมายเลข 14  แนบท้ายวาระท่ี 6.5 233-236 
 เอกสารแนบหมายเลข 15  แนบท้ายวาระท่ี 6.6 237-242 
 เอกสารแนบหมายเลข 16  แนบท้ายวาระท่ี 6.9 243 
 เอกสารแนบหมายเลข 17  แนบท้ายวาระท่ี 6.10 244-249 
 เอกสารแนบหมายเลข 18  แนบท้ายวาระท่ี 6.19 250-252 
 เอกสารแนบหมายเลข 19  แนบท้ายวาระท่ี 6.19 253-254 
 เอกสารแนบหมายเลข 20  แนบท้ายวาระท่ี 6.19 255-258 
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ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดภารกิจ 
ติดราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 6/2562 

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

--------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
2. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

                                       ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
3.  นางอรณิช   วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

5. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
8. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
9. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                  
10. นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 
 รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 3 

2. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

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

5. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

6. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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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 รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชุติกานต์ สามบูศรี รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 
6. นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
7. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา   ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสุธินันท์  พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12.  นาสาวดาราณี แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางพิชาภัค  อยู่สุข               นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี        
ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
แทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  พิธีลงนามถวาย     
พระพรชัยมงคล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  และจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาล าน้ า ล าคลอง เพื่อถวายพระราชกุศล และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ 

2. เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมกิจกรรม เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน  

   

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2562 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่ 27  
พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1 เรื่อง     ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่าง เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8     

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่าง  เพ่ือใช้ในการบรรจุและ

แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน       
2 อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/2447  ลงวันที่ 7 มิถุนายน  

เรื่อง ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างสายงานการสอน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ที่ ศธ 04019/2163          
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่  27 
พฤษภาคม 2562  มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน  เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีได้วิชาเกษตรศาสตร์ และวิชาปฐมวัย    
ได้บรรจุหมดบัญชีวิชาปฐมวัยแล้ว  นั้น 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8   แจ้งว่า ขอเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนบ้านบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค สพป.
กาญจนบุรี เขต 3  และโรงเรียนประชามงคล  อ าเภอหนองปรือ สพม. เขต 8  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่
โรงเรียน / 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
ความต้องการ
วิชาเอกเดิม 

ความต้องการ
วิชาเอกใหม่ 

เหตุผลความจ าเป็น 

1 โรงเรียนบ้านบ้องตี้  
อ าเภอไทรโยค 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

วิชาปฐมวัย วิชาภาษาจีน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีนักเรียน จ านวน 812 
คน (ระดับประถมศึกษา จ านวน 
441 คน ระดับมัธยม จ านวน 
221 คน) ได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องสอนภาษาที่ 3 และ
ขาดครูผู้สอนภาษาจีน ประกอบ
กับโรงเรียนบ้านบ้องตี้ได้จัดครูใน
ชั้นเรียนระดับปฐมวัยครบทุกชั้น
แล้ว 
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ที ่
โรงเรียน / 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
ความต้องการ
วิชาเอกเดิม 

ความต้องการ
วิชาเอกใหม่ 

เหตุผลความจ าเป็น 

2 โรงเรียนประชามงคล  
อ าเภอหนองปรือ 
/สพม. เขต 8 
 

เกษตรกรรม สังคมศึกษา เดิมขอวิชาเอกเกษตรกรรม แต่ 
กศจ.กาญจนบุรี ไม่มีบัญชี  จึงมี
ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
เป็นวิชาเอกสังคม 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่าง เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี         

จะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอก เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
   

3.2  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
              เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย   
              สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ

แข่งขันได้  เพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  1  ต าแหน่ง  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่ ศธ 04017/1985  ลงวันที่  

24  มิถุนายน  2562  เรื่อง  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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3.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่  27 
พฤษภาคม 2562  มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 151  ราย  เมื่อวันที่ 6  
มิถุนายน 2562   

2. จากการด าเนินการตามข้อ 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้มี
หนังสือแจ้งว่า  ได้ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 2 ราย  ไปด ารงต าแหน่ง
ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว  แต่เนื่องจาก  โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว  เกินเกณฑ์ +1  จึงไม่สามารถใช้บรรจุและแต่งตั้ง
ได ้

3. เพ่ือเป็นการบรรจุและแต่งตั้งครูในโรงเรียนที่มีอัตราเกินเกณฑ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จึงขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 69  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ราย นายเกษมสุข  พลกล้า  จากโรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว ต าแหน่งเลขที่ 947 ต าแหน่งครู 
อันดับ คศ.5 เงินเดือน 70,930 บาท ไปบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านรางสาลี่ ต าแหน่งเลขที่ 15084  ต าแหน่ง
ครู อันดับ คศ. 4 เงินเดือน 68,000 บาท ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6  มิถุนายน 2562  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 
1 หน้า 89 ) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวักาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ใช้ใน

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง           
ครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวักาญจนบุรี จะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุ

และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ล าดับที่  69  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ราย นายเกษมสุข  พลกล้า จากโรงเรียน                
บ้านห้วยน้ าขาว ต าแหน่งเลขท่ี 947 ต าแหน่งครู อันดับ คศ.5 เงินเดือน 70,930 บาท ไปบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียน
บ้านรางสาลี่ ต าแหน่งเลขที่ 15084  ต าแหน่งครู อันดับ คศ. 4 เงินเดือน 68,000 บาท ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6  
มิถุนายน 2562 โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แล้ว        
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ ประการใด 

  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง  โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี   
               ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 
 

 1. ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี 2562                   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา    
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
จึงขอความร่วมมือส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาฯ   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยก าหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 

๑.๑ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 ๑.๒ จัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร        

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1 ครั้ง  
 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม และวัดเทวสังฆาราม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้น
ไป ซึ่งได้ก าหนดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 
 2.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยสมาชิกยุวกาชาดพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การ
ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน,ล้างห้องน้ า,การก าจัดขยะ,การคัดแยกขยะและน ามารีไซเคิล เป็นต้น 
 2.2 กิจกรรมชุมชนร่มเย็น โดยสมาชิกยุวกาชาดร่วมกันท าความสะอาดบริเวณวัด เช่น  เก็บกวาด
ใบไม้ , ล้างห้องน้ า เป็นต้น  
 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนถาวรวิทยา น าสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด     
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 224 คน จึงท าให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  เรื่อง    โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 
 

1. ด้วยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดจัด
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศประจ าปี ๒๕62 เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒ (ยกเลิกการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) โดยมีการ
จัดประกวด 7 กลุ่มการประกวด เพ่ือคัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารีที่ชนะเลิศทั้ง 7 กลุ่มการประกวด เข้าร่วมประกวด
ในระดับภาค ต่อไป    
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2. รายชื่อกองลูกเสือที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จ านวน 12 กอง ดังนี้         

  กลุ่มท่ี๑ ประเภทลูกเสือส ารอง หรือเนตรนารีส ารอง 
    1) โรงเรียนฐิติวิทยา         สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

   2) โรงเรียนบ้านหนองเตียน    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กาญจนบุรี เขต 4   

   กลุ่มท่ี2 ประเภทลูกเสือสามัญ 
    1) โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     

   2) โรงเรียนวัดปรังกาสี        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
        กาญจนบุรี เขต 3 
   3) โรงเรียนบ้านหนองเค็ด    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กาญจนบุรี เขต 4 

   กลุ่มท่ี3 ประเภทเนตรนารีสามัญ 
   1) โรงเรียนฐิติวิทยา      สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

   กลุ่มท่ี4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
   1) โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   2) โรงเรียนวัดปรังกาสี     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
                    กาญจนบุรี เขต 3     

 3) โรงเรียนบ้านหนองเตียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    กาญจนบุรี เขต 4 

       กลุ่มท่ี5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
   1) โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

   2) โรงเรียนบ้านหนองเตียน   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
               กาญจนบุรี เขต 4 

   กลุ่มท่ี6 ประเภทลูกเสือวิสามัญ 

         1) โรงเรียนประชามงคล    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

   กลุ่มท่ี7 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ 
              ไม่มีสถานศึกษาส่งรายชื่อเข้าร่วมการประกวดฯ 
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 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกองลูกเสือที่ชนะเลิศการประกวดฯ ระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดฯ ระดับภาค 
จ านวน 6 กอง ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี 1 ประเภทลูกเสือส ารอง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองเตียน         

  กลุ่มท่ี 2 ประเภทลูกเสือสามัญ  ได้แก่  โรงเรียนวัดปรังกาสี 
    กลุ่มท่ี 3 ประเภทเนตรนารีสามัญ  ได้แก่  โรงเรียนฐิติวิทยา     
    กลุ่มท่ี 4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่  โรงเรียนวัดปรังกาสี    

         กลุ่มท่ี 5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองเตียน    

  กลุ่มท่ี 6 ประเภทลูกเสือวิสามัญ  ได้แก่  โรงเรียนประชามงคล 

 4. ส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ ได้ด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค 
ประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ต าบลหน้าเมือง       
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีกองลูกเสือของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ประเภทลูกเสือส ารอง ได้รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   โรงเรียนบ้านหนองเตียน   

  กลุ่มท่ี 2 ประเภทลูกเสือสามัญ ได้รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนวัดปรังกาสี    
    กลุ่มท่ี 3 ประเภทเนตรนารีสามัญ ได้รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนฐิติวิทยา    
    กลุ่มท่ี 4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนวัดปรังกาสี     

        กลุ่มที่ 5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองเตียน     

  กลุ่มที่ 6 ประเภทลูกเสือวิสามัญ ได้รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนประชามงคล    
 ทั้งนี้ กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของทุกกลุ่มการประกวด ได้เป็นตัวแทนระดับ
ภาคเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดฯ ระดับประเทศ      
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ และแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียน และเสนอแนะให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ในครั้งต่อไป 
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4.3  เรื่อง    รับทราบประกาศรายช่ือผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”  
                 ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒               
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์
ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
เห็นชอบให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้ง
ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒  โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศ ใน
กลุ่มอาเซียนและติมอร์ – เลสเต รวม ๑๑ ประเทศ ด าเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ    
เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒  เสนอต่อคณะกรรมการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เพ่ือรับการ
พิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต      
ลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษา  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์”  เพ่ือให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไป 

จังหวัดกาญจนบุรี  โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุม  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561   ได้พิจารณา
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ราย ดังนี้           

๑. นายอดิศักดิ์ บุญมา  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 
                                    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
๒. นางจุรีพร สุทธิไส            ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
                                    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

การนี้   มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ได้ประกาศรายชื่อครูผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่ง
คุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ โดยครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นายอดิศักดิ์ บุญมา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” 
(รางวัล “ครูยิ่งคุณ” มีจ านวน ๑๗ รางวัล) 

2. นางจุรีพร สุทธิไส ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” 
(รางวัล “ครูขวัญศิษย์” จ านวน ๑๓๖ รางวัล) 
 

เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการ ต่อวงการศึกษา 
ที่มีผลงานประจักษ์ชัดเป็นที่ประจักษ์   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการน าเรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี และจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทราบโดยทั่วกัน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้จัดท า VTR ประวัติ
และผลงานของครู เพ่ือเชิดชูการท างานของสุดยอดครู ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในครั้งต่อไป 
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4.4  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
                 บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการ  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  นั้น 

บัดนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  และได้
ออกค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 357/2562  สั่ง ณ วันที่  6 มิถุนายน  2562  เรื่อง  บรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 2 ปี  
จ านวน 151 ราย  เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน  2562 เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 90-
130) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

4.5  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ    
                สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561   

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก     
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 นั้น 

บัดนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก และได้
ออกค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 368/2562  สั่ง  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2562  เรื่อง เปลี่ยน
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น และพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
เป็นระยะเวลา 1 ปี  จ านวน 6 ราย  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 
3 หน้า 131 - 133 ) 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6  เรื่อง     รับทราบศาลปกครองกลาง ได้มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา คณะกรรมการ  
                 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
                 ทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) ที่ 6      

 

ด้วยศาลปกครองกลาง ไดม้ีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา (ผู้ถูกฟ้องคดีบางราย) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2562 ในคดีหมายเลขด าที่ บ.269/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างนางอรไพลิน  หรือปภาดา           
จิตต์สักคุณา ผู้ฟ้องคดี  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) ที่ 6   ผู้ถูกฟ้องคดี ศาลพิจารณาแล้ว 
เนื่องจากมติของผู้ถูกฟ้องคดี 5 และที่ 6 เป็นเพียงการเตรียมการและด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทาง
ปกครองต่อไป อันมีลักษณะการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และท่ี 6 จึงยังไม่อาจถือได้ว่ากระทบกระเทือนต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้อง
คดี ที่จะท าให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 และท่ี 6 ดังกล่าวได้ตามมาตรา 42 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และเมื่อศาลได้มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องใน
ข้อหาที่ฟ้องเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และที่ 6 แล้ว จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะรับค าฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
5 และท่ี 6 ไว้พิจารณาต่อไปอีก 

 

จึงมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และที่ 6 ไว้พิจารณา    (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 4 หน้า 134 - 141 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 

 

5.1     เรื่อง  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบรายชื่อนักเรียน และสามเณรได้รับ           
การพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 10  ราย  เสนอ
ต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/9771  ลงวันที่ 11  มิถุนายน  

2562  เรื่อง  การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. แนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 

2562  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 โดยด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จ านวน 600 ทุนต่อปี รวม
ทั้งสิ้น 10 รุ่น จ านวน 6,000 ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2577 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,911,250,000 
บาท สัดส่วนการจัดสรรทุน จ าแนกเป็น 35 : 50 : 15 ได้แก่ (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ 
210 ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ปีละ 10 ทุน  (2) ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีละ 300 ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน และ (3) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ 90 ทุน 

1.วัตถุประสงค์โครงการ 
1.1 เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 
1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภูมิล าเนาของตนเองหลังส าเร็จ

การศึกษา 
1.3 เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลให้

เห็นคุณค่าทางการศึกษา มีความส านึกในความเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   2.กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนการศึกษา  เป็นนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือหลักสูตรวิชาชีพ มีฐานะยากจน อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร การคมนาคมยากล าบาก และมีอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าอยู่ในระดับต่ า รวมทั้ง
ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนส าเร็จระดับปริญญาตรี 
และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด เป็นพลเมืองดี และรักแผ่นดินถิ่นเกิด ส่วนสามเณรควรเป็น
ผู้สืบศาสนทายาทท่ีดี เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

   3.อัตราการให้ทุนการศึกษา 
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         25,000 บาท ต่อคนต่อปี 
3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        30,000 บาท ต่อคนต่อปี 
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3.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)         55,000 บาท ต่อคนต่อปี 
3.4 ระดับปริญญาตรี          55,000 บาท ต่อคนต่อปี 

4. กลไกกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
4.1 ส่วนราชการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในแต่ละปีการศึกษา 

และรายงานผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี 
4.2 ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องน ารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางด าเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป 

4.3 ส่วนราชการต้นสังกัด ด าเนินการจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

4.4 ส่วนราชการทุกระดับประสานความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา 

4.5 คณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีต่อกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการอ านวยการโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารีทราบ ทุกสิ้นปีการศึกษา 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
5.1 ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ า 
5.2 เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

ห่างไกล และการคมนาคมยากล าบาก 
5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาให้ส าเร็จจนจบตามหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองมีความเต็มใจสนับสนุนและยินยอมให้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี 
5.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5.5 ไม่เป็นบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง

หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
5.6 ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
5.7 เป็นผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และมีเจตคติที่ดีต่อการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.8 มีสุขภาพแข็งแรง 
5.9 มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินชีวิตและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยสามารถ

พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบ 
5.10 มีแนวโน้มที่จะศึกษาส าเร็จตามหลักสูตร โดยสามารถพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน 

(ปพ.1) และข้อมูลเชิงประจักษ์แต่ละระดับการศึกษา และอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบ 
                 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้น ารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
        สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

 1.นางสาวกรภัทร์  ไทรสังขชวลิต ม.4 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี 



14 
 

 2.นางสาวมุธิตา  อ่อนแหยม  ม.4 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อ.ห้วยกระเจา 
 3.นางสาวสุวรรณดี คุณสิทธิบุญญา ม.4 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี 

       สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 ราย ได้แก่ 
       1. นายภูวดล  เกษมโศธน์  ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
       2. นางสาวสุทธิกานต์ ไวทยะบูลย์ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
       3. นางสาวศศิธร  ประสม  ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
       4. นางสาวกรรณิกา  เชื้องาม  ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
       5. นายสมชาย   -    ปวช.1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
       สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามเณรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 รูป ได้แก่ 

1. สามเณรวิศรุต  ขันทอง  ม.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง อ.บ่อพลอย 
2. สามเณรณฐคุณ  พงษ์ธนัทปภา ม.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนักเรียน 

และสามเณรที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ของจังหวัด
กาญจนบุรี  ตามที่เสนอ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อโปรด

รับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ของหน่วยงาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็น จ านวน 8 ราย 2 รูป ดังนี้    

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1.นางสาวกรภัทร์  ไทรสังขชวลิต ม.4 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี 
 2.นางสาวมุธิตา  อ่อนแหยม  ม.4 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อ.ห้วยกระเจา 
 3.นางสาวสุวรรณดี คุณสิทธิบุญญา ม.4 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี 

       สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1. นายภูวดล  เกษมโศธน์  ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
       2. นางสาวสุทธิกานต์ ไวทยะบูลย์ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
       3. นางสาวศศิธร  ประสม  ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
       4. นางสาวกรรณิกา  เชื้องาม  ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
       5. นายสมชาย   -    ปวช.1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
       สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

1. สามเณรวิศรุต  ขันทอง  ม.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง อ.บ่อพลอย 
2. สามเณรณฐคุณ  พงษ์ธนัทปภา ม.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ   



15 
 

5.2     เรื่อง  การติดตามนักเรียนขาดเรียน 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอปัญหากรณีนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลา 15  วัน           
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   “ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน

สถานศึกษา” 
มาตรา 13 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 “ ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 
มาตรา 15 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 “ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระท า

ด้วยประการใดๆอันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รายงานการ

ติดตามนักเรียน คือ เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรเวศน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ขาดเรียนเป็นเวลา 15 วัน และได้
ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนรวมทั้งมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ปกครองให้ส่ งนักเรียนเข้าเรียนตามปกติโดยด่วน บัดนี้เลย
ระยะเวลาการแจ้งเตือน นักเรียนยังไม่ได้เข้าเรียน 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อการเรียน
ของนักเรียน จึงควรด าเนินการตรวจสอบติดตามเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียนตามปกติ หากผู้เกี่ยวข้องฝ่าฝืน ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรด 

มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินงานตรวจสอบติดตามเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียนตามปกติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
2. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1   เรื่อง    การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปี
การศึกษา 2557 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรใน

ตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปี
การศึกษา 2557  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  1 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน  ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/9046 ลงวันที่  29 พ.ค. 62 เรื่อง การ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3354  ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562  เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 

4. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่ ศธ 04017/1686 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม   2562  เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ด้วยส านักงานปลัดกระทรวง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ขอให้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษา
ทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  รุ่นที่ 29  ปีการศึกษา 2557  ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 อัตรา  และให้ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเสนอ กศจ. ด าเนินการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจาการมี
ปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ โดยบรรจุและแต่งตั้งภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และรายงาน สพฐ.ทราบ 
(หนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/9046 ลงวันที่  29 พ.ค. 2562) 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาทุน และขอให้บรรจุ
และแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ ่นที่ 29  ปีการศึกษา 2557  ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 
อัตรา  (หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3354 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) ดังนี้ 
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ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

ภูมิล าเนา 
สาขาที่ส าเร็จ

การศึกษา 

 

เกรดเฉลี่ย 

1 นายรัฐนันท์ วันทอง 18/4 ถ.แสงชูโต 5 ต.ท่าล้อ 
 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 

(กศ.บ.) 
การประถมศึกษา 

3.57 

3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 แจ้งอัตราว่างจากผลการเกษียณ       
เพ่ือรองรับการบรรจุ ดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที่ 

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ เงินเดือน 
1 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 

/อ าเภอท่าม่วง 
ครูผู้ช่วย 1311 

(0005045) 
คศ.3 53,080 การประถมศึกษา 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ตาม (ร่าง) การรับ

สมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 หน้า 142-
144)  

2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ตาม (ร่าง)    การ

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557  

2. เห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  เพื่อด าเนินการคัดเลือกได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่  เพ่ือด าเนินการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.2  เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน     5  ต าแหน่ง   
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8                จ านวน     8  ต าแหน่ง 

 

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ที่
มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    

ที ่ โรงเรียน 
ต า 

แหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง 
อัตรา 

เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ 
ขาด/
เกิน 

ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 บ้านอูล่อง คร ู 63 52,060 2 21 23 1 22 23 1 
2 วัดป่าถ้ าภูเตย คร ู 2305 40,860 2 23 25 1 24 25 1 
3 บ้านเหมืองสองท่อ คร ู 2441 51,170 1 16 17 1 17 18 1 
4 บ้านเสาหงษ์ คร ู 376 56,610 1 12 13 1 13 14 1 
5 บ้านหินตั้ง คร ู 1355 58,390 1 17 18 1 19 20 2 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8   
 

ที ่ โรงเรียน 
ต า 

แหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง 
อัตรา 

เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ 
ขาด/
เกิน ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี  ครูผู้ช่วย 33192  44,560 3 44 47 3 47 50 +3 
2 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี  ครูผู้ช่วย 33196  41,620 3 44 47 3 47 50 +3 
3 บ่อพลอยรัชดาภเิษก  ครูผู้ช่วย 33341  42,330 4 58 62 4 60 64 +2 
4 ท่ามะกาวิทยาคม  ครูผู้ช่วย 33295  58,390 5 100 105 5 104 109 +4 
5 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง  ครูผู้ช่วย 79391  57,500 4 82 86 5 84 89 +3 
6 พังตรุราษฎร์รังสรรค ์  ครูผู้ช่วย 31692  50,290 1 12 13 1 14 15 +2 
7 พนมทวนชนูปถัมภ์  ครูผู้ช่วย 33468 41,620  3 40 43 3 44 47 +4 
8 ห้วยกระเจาพิทยาคม  ครูผู้ช่วย 33359 58,390  2 22 24 2 24 26 +2 

 
               

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู สายงานการสอน ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์   
ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน เกินเกณฑ์ ไปก าหนด
เป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    
 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปก่าหนดเป็นต่าแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่่ากว่าเกณฑ์ 

ที ่
 
 

ชื่อ
ต่าแหน่

ง 

ต่าแหน่ง 
เลขที ่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา 
ที่ก่าหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น 

1 ครู 63 บ้านอูล่อง คศ.3 52,060 บ้านท่าดินแดง -4  

2 ครู 2305 วัดป่าถ้ าภูเตย คศ.3 40,860 บ้านท่าดินแดง -4  

3 ครู 2441 บ้านเหมืองสองท่อ คศ.3 51,170 บ้านห้วยเสือ -3  

4 ครู 376 บ้านเสาหงษ์ คศ.3 56,610 บ้านท่าทุ่งนา -2  

5 ครู 1355 บ้านหินตั้ง คศ.3 58,390 บ้านเขาสามช้ัน -2  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8   
การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปก่าหนดเป็นต่าแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่่ากว่าเกณฑ์ 

ที ่
 
 

ชื่อ
ต่าแหน่

ง 

ต่าแหน่ง 
เลขที ่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา 
ที่ก่าหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น 

1 ครูผู้ช่วย 33192 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

คศ.3 44,560 กาญจนานุเคราะห์ - 14  

2 ครูผู้ช่วย 33196 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

คศ.2 41,620 กาญจนานุเคราะห์ - 14  

3 ครูผู้ช่วย 33341 บ่อพลอยรัชดาภเิษก คศ.3 42,330 ทองผาภูมิวิทยา - 4  

4 ครูผู้ช่วย 33295 ท่ามะกาวิทยาคม คศ.3 58,390 ร่มเกล้า กาญจนบุรี - 7  

5 ครูผู้ช่วย 79391 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง คศ.3 57,500 ร่มเกล้า กาญจนบุรี - 7  

6 ครูผู้ช่วย 31692 พังตรุราษฎร์รังสรรค ์ คศ.3 50,290 อุดมสิทธิศึกษา - 6  

7 ครูผู้ช่วย 33468 พนมทวนชนูปถัมภ์ คศ.2 41,620
  

อุดมสิทธิศึกษา - 6  

8 ครูผู้ช่วย 33359 ห้วยกระเจาพิทยาคม คศ.3 58,390
  

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม - 6  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นว่า เป็นการตัดโอนต าแหน่ง  ต าแหน่งเลขที่

และอัตราเงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์  ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ตามรายละเอียดที่เสนอ 

เห็นสมควรตัดโอนต าแหน่ง  ต าแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน  ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ า
กว่าเกณฑ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 8 ต าแหน่ง 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่ง  ต าแหน่งเลขที่  และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  สายงานการสอน  ที่เกิน

เกณฑ์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 5  ต าแหน่ง  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
จ านวน 8 ต าแหน่ง 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.3  เรื่อง     การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

                 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒  
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามต าแหน่งว่างที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี เสนอรวม   จ านวน 19  กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก   78  อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1         จ านวน   14    อัตรา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2         จ านวน   22    อัตรา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3         จ านวน   13     อัตรา 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4         จ านวน    5     อัตรา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                        จ านวน   24   อัตรา 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 หน้า 145-148) 
 

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

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน  ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/10078 ลงวันที่  17 มิถุนายน 2562 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒  

4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3682  ลงวันที่ 10 
มิถุนายน  2562  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จากข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562   ที่สงวนไว้ส าหรับ
การคัดเลือกพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของ
สถานศึกษา ร้อยละ 25 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รวมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 19  
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก   78  อัตรา  
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2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง     
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ที ่ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก 
จ านวนต าแหน่งว่าง (ว. 16) 

รวม หมายเหต ุสพป.กจ
.1 

สพป.กจ
.2 

สพป.กจ
.3 

สพป.กจ
.4 

สพม.8 

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย (01) - 2 1 - 2 5  
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (02) 2 - - - 2 4  
3. กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  (11) 1 2 3 - 1 7  
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (13) 2 4 1 1 2 10  
5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  (17) 2 1 - - 5 8  
6. กลุ่มวิชาพลศึกษา  (21) 2 2 1 1 5 11  
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา  (23) - 1 1 - 1 3  
8. กลุ่มวิชานาฏศลิป์  (26) - 1 - - - 1  
9. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา (28) - - - - 2 2  

10. กลุ่มวิชาดนตรีสากล  (29) 1 1 - - - 2  
11. กลุ่มวิชาดนตรีไทย  (30) 1 - 1 - 1 3  
12. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (34) - - 1 - - 1  
13. กลุ่มวิชาคหกรรม  (36) - - 1 - 1 2  
14. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม (41) - 1 - - - 1  
15. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  (50) 2 1 - 1 2 6  
16. กลุ่มวิชาปฐมวัย  (55) 1 5 2 - - 8  
17. กลุ่มวิชาประถมศึกษา (56) - - - 1 - 1  
18. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

(57) 
- - 1 1 - 2  

19. กลุ่มวิชาแนะแนว  (62) - 1 - - - 1  
รวม 14 22 13 5 24 78  

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. ขออนุมัติกลุ่มวิชาที่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน 19  กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก   78  อัตรา  

2. มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ตาม (ร่าง)           
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการจ้าง
สถาบันอุดมศึกษาออกข้อสอบ รับ - ส่ง ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลสอบ ตามกลุ่มวิชาที่ก าหนดตามข้อ 1.   
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 หน้า  149-188)  

3. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. ขออนุมัติกลุ่มวิชาที่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒  จำนวน 19  กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 78  อัตรา  

2. มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ตาม (ร่าง) ประกาศ
รับสมัครการคัดเลือกบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดำเนินการจ้างสถาบันอุดมศึกษาผลิตข้อสอบ รับ - ส่ง ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลสอบ ตาม
กลุ่มวิชาที่กำหนดตามข้อ 1.    

3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบ 
ภาค ก และ ภาค ข ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  เพื่อดำเนินการ
คัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

4. ขออนุมัติกำหนดให้ผู้เข้าสอบข้อเขียน (ชายและหญิง) แต่งกายด้วยชุดเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว 
กางเกงวอร์มขายาวสีดำ หรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าผ้าใบเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

5. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร
แล้วจะรายงานให้ทราบ 

6. ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งครู เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้  ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.4  เรื่อง     การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562  ตามต าแหน่งว่างที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เสนอรวม   จ านวน 10  อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1         จ านวน   1    อัตรา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2         จ านวน   2    อัตรา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3         จ านวน   2     อัตรา 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4         จ านวน   5     อัตรา 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 หน้า 189) 

 

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

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 

3. หนังสือส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3944 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก หรือมอบหมายให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่
กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

1.2 ให้ผู้สมัครเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือกในส านักงานส านักงานประถมศึกษา หรือส านักงาน
มัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

1.3 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะผู้ได้คะแนน
แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้าสิบ และคะแนนรวมทุกภาคต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

1.4 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
2. หนังสือส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3944 

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562   ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการคัดเลือกตามก าหนดการคัดเลือก/
ตารางสอบ ตามรายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน คะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 หน้า 190- 201)  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ตามประกาศการรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10 หน้า 202-207)  

2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
เพื่อดำเนินการคัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานตำแหน่งและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว และอยู่ในลำดับที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้แล้วจะรายงานให้ทราบ 

4. ขอความเห็นชอบเป็นหลักการเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียก
ตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลำดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้แล้ว จะรายงานให้ทราบ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ตาม (ร่าง) ประกาศ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562   

2. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    
ภาค ก และ ภาค ข ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  เพื่อดำเนินการคัดเลือกได้
ตามความจำเป็นและเหมาะสม แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานตำแหน่งและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์    
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว และอยู่ในลำดับที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ แล้วจะรายงานให้
ทราบ 

4. ขอความเห็นชอบเป็นหลักการเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียก
ตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลำดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้แล้ว จะรายงานให้ทราบ 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.5  เรื่อง     การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
บัญชี  กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการด าเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ

กรมการขนส่งทางบก และในบัญชีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จ านวน 26 อัตรา 

 

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

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

และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/95 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง  หารือแนวปฏิบัติการ
น ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2575 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง การตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง  การอนุมัติคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   

7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 0เรื่อง  การให้หน่วยงานของรัฐ
อ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 

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

9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติเป็นหลักการกรณีมีต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมภายใต้กรอบ อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ให้น ามาใช้ส าหรับการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบ แข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน เพ่ือ
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บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ             
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยได้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ใน
บัญชีของกรมการขนส่งทางบก ไปแล้วนั้น 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัด
กาญจนบุรี ด าเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 208-216 ) 

4. กรมการขนส่งทางบก ได้จัดส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศกรมการขนส่งทาง
บก ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 217-225) 

5. มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ที่จะน ามาใช้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จ านวน 26 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

5.1 ต าแหน่งว่างที่ใช้ในการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 22 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย 
สังกัดที่จะบรรจุ

และแต่งตั้ง 
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 32 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

5 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

6 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

7 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

8 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

9 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 26 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

10 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 26 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

11 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

12 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

13 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 5 กลุ่มอ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

14 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

15 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 44 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

16 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

17 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย 
สังกัดที่จะบรรจุ

และแต่งตั้ง 
18 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 33 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

19 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 40 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

20 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 41 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

21 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 6 กลุ่มอ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

22 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 27 กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

5.2 ต าแหน่งว่างที่ใช้ในการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของกรมการขนส่งทางบก จ านวน 
4 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย สังกัดท่ีจะบรรจุ
และแต่งตั้ง 

1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 กลุ่มอ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 กลุ่มอ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 กลุ่มอ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 46 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 
 

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชี            ผู้
สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 13 
หน้า 226-232) 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ใน
ต าแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า 233-236) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 

0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ก าหนด
ไว้ว่า “กรณีการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการ ต้นสังกัด หรือส่วน
ราชการอ่ืน ให้ด าเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด โดยอนุโลม ภายใต้กรอบอัตราก าลัง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” ทั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว ต าแหน่งว่างเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดทุกต าแหน่ง  

ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรด าเนินการขอใช้  บัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอ่ืน ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยได้ก าหนดไว้ ดังนี้  
  “ให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ กรณีที่ส่วน
ราชการมีต าแหน่งว่างในต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่ง
ต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน  หรือใกล้เคียง
กันกับต าแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่ง
หนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับ
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ต าแหน่งเป็นจ านวนสามเท่าของต าแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล าดับแรก ของผู้ที่ยังไม่ได้รับการ
บรรจุไปตามล าดับต่อกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ซ้ ากัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อน
กับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ล าดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได ้เหลืออยู่ในบัญชีน้อยกว่าสิบคน 
ให้เรียกตามจ านวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้”  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ โดยให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเป็นจ านวน
สามเท่าของต าแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2556   

2. ขออนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ อนึ่ง การ
ตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 เพ่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนมากไปหาน้อย 

3. ขออนุมัติรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืน 

4. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม 

5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
และโปรดพิจารณาผู้แทน กศจ.กาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการ จ านวน  3  ชุด  ดังนี้ 
  คณะกรรมการชุดที่ 1 
      1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1     ประธานกรรมการ 
      2) ผู้แทน กศจ.กาญจนบุรี     กรรมการ 
      3) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการ/เลขานุการ 
  คณะกรรมการชุดที่ 2 

    1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3     ประธานกรรมการ 
      2) ผู้แทน กศจ.กาญจนบุรี     กรรมการ 
      3) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการชุดที่ 3 
    1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4     ประธานกรรมการ 

      2) ผู้แทน กศจ.กาญจนบุรี     กรรมการ 
      3) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ/เลขานุการ 
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6. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ดังต่อไปนี้ 

    6.1 ประกาศคัดเลือกผู้สอบผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

    6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    6.3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก   

7. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

มติ กศจ.   
อนุมัติตามเสนอ  ทั้งนี้  หากมีจ านวนผู้สมัครไม่มาก ให้พิจารณาปรับจ านวนคณะกรรมการตามความ

เหมาะสมกับจ านวนของผู้สมัครเข้ารับการประเมิน และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  ลงนามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 

6.6   เรื่อง   การขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 

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

(มาตรา 53) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559  รื่อง การย้าย

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

วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) และรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
และ เขต 2 ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 15 หน้า 237-242) 
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2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามประกาศดังกล่าว จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง /สังกัด 
ต าแหน่ง
เลขที ่

ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง เงินเดือน 

1 นายปฐม  
        แจ้งธรรมมา 

นิติกร 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

 
อ 25 

 
วิชาการ 

 
ช านาญการ 

 
36,230 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ของผู้ขอ

ย้ายได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็น
ควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องขอย้ายของ นายปฐม แจ้งธรรมมา ต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการ 
กลุ่มกฎหมายและคดี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส่งค าร้องขอย้ายของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายปฐม แจ้ง
ธรรมมา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน  ตามมาตรา 38 ค (2) ส่งค าร้องขอย้ายไปยังปลายทางได้ 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.7  เรื่อง     การขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
(กรณีพิเศษ)ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด จ านวน 1 ราย 

 

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

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปดังนี้ 

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

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอส่งค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ)  ไป
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 1 ราย 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
วุฒิ วิชาเอก/

เงินเดือน 
เหตุผลการขอย้าย 

ขอย้ายไป
สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 นายประกิต   

      โชวงษ ์
คร ูคศ.1 
โรงเรียนบ้านหนองรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ค.บ.(คณติศาสตร์)                 
รับเงินเดือน 21,880
บาท 

ดูแลมารดาป่วยมะเร็งเต้านม  
โดยได้รับการรักษาตั้งแต่วันที่ 
13 ต.ค.60 ที่ รพ.เกษตรวิสัย 
ซึ่ งได้แนบประวัติการรับการ
รักษา   มาด้วยแล้ว ผู้ขอย้าย
เป็นบุตรเพียงคนเดียว ปัจจุบัน
มารดาพักอาศัยเพียงคนเดียว 
เนื่องจากแยกทางกับบิดา และมี
หลักฐานประกอบการย้าย คือ 
ใบรับรองแพทย์ ทะเบียนบ้าน 

ขอย้ายไป สพป.
ร้อยเอ็ด เขต 2 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การขอย้าย (กรณีพิเศษ) ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ทุกราย เรียบร้อยแล้ว           
ปรากฏว่าข้าราชการทั้ง 1 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครู(กรณีพิเศษ)  จ านวน 1 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด   
ราย นายประกิต  โชวงษ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.8  เรื่อง     การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปด ารงต าแหน่ง   
สังกัดอ่ืน                

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ให้ส่งค าร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือไปด ารงต าแหน่งในสังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. (มาตรา 53 และมาตรา 57) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                                                 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  เรื่อง  มาตรฐาน

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ได้ยื่นความประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่งในสังกัดท้องถิ่น จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สังกัดปัจจุบัน วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/สังกัดที่ขอโอน 
นายธาดาธร      
       ประเสริฐกุล 

ต าแหน่ง ครู  
ต าแหน่งเลขที่ 4509 
รับเงินเดือน 28,050 บาท 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์ สพม.8 

ครุศาสตร์บัณฑิต 
(ค.บ.) สาขาวิชา ดนตรี
ศึกษา (ดนตรีสากล) 

ต าแหน่งครู  
โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ข้าราชการดังกล่าวไม่มี
ภาระผูกพันใด ๆ และไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย  

3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไม่ขัดข้องและ
ยินยอมให้โอนได้ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      

เขต 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอน ไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ อีกทั้งได้ตรวจสอบแล้วข้าราชการ
ดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันและไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอโอนไปยังหน่วยงาน ที่
ประสงค์   ขอโอนไปด ารงต าแหน่งได้  

ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอโอน แจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่จะรับโอนกรณี
หน่วยงานที่รับโอนพิจารณาแล้ว และมีมติให้รับโอนข้าราชการรายดังกล่าว ให้แจ้งก าหนดวันรับโอนเพ่ือให้ผู้มีอ านาจ ตาม
มาตรา 53 ด าเนินการออกค าสั่งให้โอนพร้อมกันต่อไป  
 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส่งค าร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราย นายธาดาธร ประเสริฐกุล ไปยังหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่ง 
2. ขออนุมัติเป็นหลักการ หากหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอนไปด ารงต าแหน่ง มีมติรับโอนแล้ว ให้ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ก าหนดวันให้โอนพร้อมกันกับวันที่รับโอน แล้วแจ้งให้ผู้มีอ านาจตามตามตรา 
53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทราบ 
เพ่ือด าเนินการออกค าสั่งให้โอนต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9  เรื่อง     การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปด ารงต าแหน่งสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย 

นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ กจ 
1029 กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ อ.ก.ค.ศ.ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 40 อัตรา นั้น  

2. บัดนี้ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่  17 
พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไป
ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และขอทราบรายละเอียดข้อมูลของข้าราชการรายดังกล่าวเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาออกค าสั่งรับโอนต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 16 หน้า 243)  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของ
ข้าราชการรายดังกล่าว ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอทราบข้อมูลแล้ว ซึ่งไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ 
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ของ นาย
สราวุธ พูลพิพัฒน์ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว โดยไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จึง
เห็นควรให้ข้าราชการดังกล่าวโอนไปด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ  กลุ่มนโยบายและ
แผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 ออกค าสั่งให้โอนต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ ต าแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปด ารง
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวั ด
กาญจนบุรี สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้โอน โดยมีผล
ตั้งวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.10    เรื่อง  การประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ

อ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 2 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561  เรื่อง องค์ประกอบ
การประเมินและตัวชี้วัดการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างหลังจากที่ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล  เพ่ือการ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสร็จสิ้นแล้ว 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงมีความประสงค์จะน าต าแหน่งว่าง
ดังกล่าวไปใช้ในการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างที่ไม่เกินจ านวน ตามกรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 8 อัตรา ดังนี้   

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่ กลุ่ม/หน่วย 
1 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 กลุ่มบรหิารงานการเงินแลสินทรัพย์ 
2 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 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 ตดิตามและประเมินผล 
8 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 41 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดฯ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ประกอบด้วย    

   1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี 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  ภัทรวังส ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
     5) นางพรกมล  ปลาอ่อน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
     6) นายแมน  ค าวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ/เลขานุการ 
               สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
     7) นางนงนุช  ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      ผูช้่วยเลขานุการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอประกาศรับโอนพนักงานส่วน

ท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นั้นไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องจาก
หลักเกณฑ์ก าหนดให้ “หน่วยงานการศึกษาที่รับโอนต้องไมมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได หรือบัญชีผู้ไดรับคัดเลือกต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งที่รับโอนที่ขึ้นบัญชีของหน่วยงาน การศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของส่วนราชการนั้น ซึ่งรอการบรรจุและแต่งตั้ง” (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 17 
หน้า 244-249)  

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้ง
ฯ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับต าแหน่งว่าง ที่ประสงค์จะ
รับโอน คือ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรให้
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนได้ ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เท่านั้น  
 

 



38 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  มีมติเห็นชอบตามที่

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอให้ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน                 
จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 กลุ่มบรหิารงานการเงินแลสินทรัพย์ 
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

ทั้งนี้ ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ให้
น าไปใช้ส าหรับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี อ่ืน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชี
ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 2 อัตรา 

2. ขออนุมัติให้น าต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไป
ใช้ส าหรับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอ่ืน  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป 

3. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัดการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

 

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

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน 140 ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 34 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  8 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 59 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 6 ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จ านวน 33 ราย 

 

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

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

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

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

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน  140  ราย  เป็นผู้ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่       
ก.ค.ศ.ก าหนด 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 34 ต าแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 นายสหรัฐ   
    เล่าทรัพย ์

บ้านสาม
หลัง 

5 พ.ค.
60 

64.91 71.05 64.03 60.52 70.17 78.95 80.70 96.49 5 พ.ค.
62 

2 น.ส.อัญชลี  
     นุชนารถ 

บ้านห้วย
น้ าขาว 

5 พ.ค.
60 

70.47 72.52 76.90 82.16 86.55 92.98 96.79 98.54 5 พ.ค.
62 

3 น.ส.ชชฌา  
ณีญา   
    ชวาล- 
    ปัญญาวงศ์ 

บ้านห้วย
น้ าขาว 

5 พ.ค.
60 

55.85 61.40 67.25 69.88 72.51 78.95 89.18 92.11 5 พ.ค.
62 

4 น.ส.ศิริวิมล  
       แสนค า 

บ้านไทร
ทอง 

5 พ.ค.
60 

59.65 65.80 75.44 80.70 68.42 76.32 84.20 92.10 5 พ.ค.
62 

5 น.ส.วราพร   
  แต้มเรืองอิฐ 

บ้านไทร
ทอง 

5 พ.ค.
60 

61.40 65.79 78.95 85.96 78.94 88.60 95.00 97.37 5 พ.ค.
62 

6 น.ส.เมธาวี   
อนันต์ชัยลิขิต 

อนุบาล
กาญจนบุร ี

5 พ.ค.
60 

66.67 67.55 69.30 77.20 80.70 83.33 91.23 92.10 5 พ.ค.
62 

7 นายชาญศักดิ ์ 
       ถั่วอรัญ 

บ้านหนอง
หญ้าปล้อง 

5 พ.ค.
60 

73.68 77.20 78.95 82.46 86.84 90.35 93.86 97.37 5 พ.ค.
62 

8 น.ส.อรพรรณ  
      แพงศร ี

วัดถ้ า
มังกรทอง 

5 พ.ค.
60 

72.81 94.73 95.61 97.36 91.49 92.10 94.73 98.24 5 พ.ค.
62 

9 นางอภินันท์  
    ข่าขันมะล ี

วัดวัง
ขนายทายิ
การาม 

5 พ.ค.
60 

88.60 91.23 92.98 94.75 96.49 97.37 99.12 99.12 5 พ.ค.
62 

10 น.ส.ปภาพินท์  
     นิยมพันธ ์

วัดหนอง
เสือ 

5 พ.ค.
60 

75.44 81.58 87.72 92.98 84.21 87.72 93.86 95.62 5 พ.ค.
62 

11 น.ส.นันทวัน  
    วงษท์รัพย์ 
    เจริญ 

วัดหนอง
เสือ 

5 พ.ค.
60 

80.70 89.47 93.86 93.86 86.84 91.23 93.86 94.74 5 พ.ค.
62 

12 น.ส.กนกวรรณ  
    ด่านเจริญ 

วัดศรี
โลหะ
ราษฎร์
บ ารุง 

5 พ.ค.
60 

71.05 92.10 97.37 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 5 พ.ค.
62 

13 น.ส.เรวิกา  
      อนุกูล 

วัดจรเข้
เผือก 

5 พ.ค.
60 

81.27 83.77 86.27 87.35 93.86 92.98 95.62 98.24 5 พ.ค.
62 

14 น.ส.พรนภัส 
เรืองพยุงศักดิ์ 

บ้านท่าทุม่ 5 พ.ค.
60 

76.31 78.07 81.58 84.21 86.84 88.59 90.34 93.86 5 พ.ค.
62 

15 น.ส.หทัยชนก  
  มโนราชสีห ์

บ้านน้ าพ ุ 5 พ.ค.
60 

68.42 70.17 78.94 86.84 88.59 90.35 92.10 94.73 5 พ.ค.
62 

16 น.ส.กนกกาญจน์  
     อ่อนละมูล 

บ้านน้ าพ ุ 5 พ.ค.
60 

70.17 72.81 77.19 85.09 87.71 90.34 93.86 96.27 5 พ.ค.
62 

17 นายพิศาล  
   รัตนทวีเขต 

บ้านน้ าพ ุ 5 พ.ค.
60 

69.94 73.68 81.57 86.84 88.59 91.22 92.98 94.73 5 พ.ค.
62 

18 น.ส.ศิริกัญญา  
      ศิริเลิศ 

บ้านปาก
นาสวน 

5 พ.ค.
60 

57.54 61.95 66.34 69.89 70.18 71.66 74.28 76.06 5 พ.ค.
62 

19 น.ส.พิมรพร  
    ละสูงเนิน 

บ้านปาก
นาสวน 

5 พ.ค.
60 

60.53 61.41 67.55 69.30 72.81 74.56 76.31 78.95 5 พ.ค.
62 

20 น.ส.อรอุมา  
     เกษนัต 

บ้านปาก
นาสวน 

5 พ.ค.
60 

53.96 55.72 59.27 62.44 64.03 65.45 67.20 70.71 5 พ.ค.
62 

21 นายณรงฤทธิ์  
     บวัใหญ ่

บ้านต้น
มะพร้าว 

5 พ.ค.
60 

62.28 64.91 73.68 76.31 79.82 82.45 85.09 89.47 5 พ.ค.
62 



41 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

22 นายประณต 
บุญประเสริฐ 

บ้านสาม
หลัง 

5 พ.ค.
60 

66.66 61.40 58.77 66.66 74.56 89.47 84.22 93.86 5 พ.ค.
62 

23 น.ส.ฐิติพรรณ 
หอมจิตร ์

บ้านสาม
หลัง 

5 พ.ค.
60 

68.41 64.91 65.78 93.86 71.92 92.10 96.49 99.12 5 พ.ค.
62 

24 นายวิทยา 
ชาวท านา 

บ้านสาม
หลัง 

5 พ.ค.
60 

66.66 65.79 61.40 63.16 89.47 97.27 96.49 99.12 5 พ.ค.
62 

25 น.ส.ณัฐธยาน์ 
ห้วยหงษ์ทอง 

บ้านหนอง
เป็ด 

5 พ.ค.
60 

84.80 91.84 95.95 96.24 96.24 96.52 96.81 97.68 5 พ.ค.
62 

26 นายธันวา 
ทรัพย์ธนภูม ิ

วัดศรี
สุวรรณา
ราม 

5 พ.ค.
60 

67.54 73.68 82.46 86.84 92.98 96.49 96.49 98.24 5 พ.ค.
62 

27 น.ส.พิมพ์ชนก  
      นกน่วม 

บ้านน้ า
มุด 

5 พ.ค.
60 

72.51 70.12 72.16 74.77 78.28 92.81 88.19 91.71 5 พ.ค.
62 

28 น.ส.สุนิษา  
      เพ็งมณ ี

บ้านน้ า
มุด 

5 พ.ค.
60 

70.42 71.29 72.16 73.90 79.15 84.69 90.21 96.97 5 พ.ค.
62 

29 น.ส.บุษกร  
       ศรีบุญ 

อนุบาล
ศรีสวัสดิ์ 

5 พ.ค.
60 

51.37 55.87 58.60 58.21 66.67 74.84 82.95 86.51 5 พ.ค.
62 

30 น.ส.ศุทธินี  
      ป้อมค า 

บ้านทุ่ง
นา 

5 พ.ค.
60 

52.63 57.89 61.40 63.15 64.90 72.80 85.96 92.98 5 พ.ค.
62 

31 นางดอกโสน  
       สุขรักษ ์

บ้านทุ่ง
นา 

5 พ.ค.
60 

51.75 60.52 62.28 63.15 65.79 74.56 83.33 88.59 5 พ.ค.
62 

32 น.ส.พรศิลป์  
      นวลแตง 

บ้าน
หนอง
มงคล 

5 พ.ค.
60 

85.08 86.84 87.72 89.47 91.22 92.98 94.73 96.48 5 พ.ค.
62 

33 น.ส.ทิพวรรณ 
เหมือนอ้อย 

บ้านราง
สะเดา 

5 พ.ค.
60 

66.66 68.42 71.92 74.56 74.56 77.19 85.08 92.98 5 พ.ค.
62 

34 น.ส.พิชชาภา  
     เชียรโชต ิ

อนุบาลด่าน
มะขามเต้ีย 

5 พ.ค.
60 

59.65 61.40 64.91 69.30 69.62 78.07 87.72 92.10 5 พ.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.ศิริรัตน์  
    เกษม

เทวินทร ์ 
 

วัดดงสัก 
“หมั่น
วิทยา
คาร” 

5 พ.ย.
2560 

 

83  
 
 

87  
 

 

87.99  
 

 

88.99 
 

 

94.99 
 

 

95.98 
 

 

96.99 
 

 

97.65 
 

 

5 พ.ค. 
62 

 

2 นายอาทิตย์   
     กิตศรี   

บ้านวังไผ่ 
  

5 พ.ย.
60 

62.32  
  

66.67  
  

70.21  
  

73.95 
 

78.48 
 

85.20 
 

89.54 
 

92.11 
 

5 พ.ค. 
62 

3 นายทัชชัย      
     แก้วจีน 

 บ้านชาย
ธูป 

5 พ.ย.
60 

81.00 
 

84.00 
 

88.00 
 

93.00 
 

96.00 
 

99.00 
 

99.59 
 

99.95 
 

5 พ.ค. 
62 

4 น.ส.เพ็ญสุดา  
ยืนชนม์ 
             

อนุบาล
ห้วย
กระเจา 

5 พ.ย.
60 

 

62.28 
 

65.78 
 

69.29 
 

72.80 
 

77.19 
 

81.57 
 

85.08 
 

92.98 
 

5 พ.ค. 
62 

 
5 น.ส.พรทิพย์    

   เอกจิตต ์
 

วัดดาปาน 
นิมิต
มิตรภาพที่  
142 
 

10 ม.ย. 
60 

 

73.99 
 

78.52 
 

80.80 
 

84.99 
 

81.98 
 

83.59 
 

95.97 
 

97.39 
 

10 เม.ย. 
62 

 



42 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

6 นายก าชัย     
   ยุกติชาต ิ
 

อนุบาล 
วัดลูกแก 
ประ
ชาชนูทิศ 

5 พ.ค. 
60 

 

72.79 
 

75.15 
 

76.16 
 

78.16 
 

84.50 
 

85.53 
 

85.57 
 

88.14 
 

5 พ.ค. 
62 

 

7 น.ส.ฐิชรัฏฐ์  
  ตระกูลนิตย ์

บ้านท่า
มะกา 

15มี.ค. 
60 

72.81 
 

76.32 
 

79.82 
 

84.21 
 

86.84 
 

88.60 
 

90.35 
 

92.11 
 

15 ม๊.ค. 
62 

8  น.ส.สังวาล  
   พนาวันสุทธิศาล  

   

บ้านท่า
มะกา 

10 ม.ย. 
60 

70.18 
 

72.81 
 

76.32 
 

78.07 
 

80.70 
 

82.46 
 

84.21 
 

85.96 
 

10 เม.ย. 
62 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 59 ต าแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.เดอืนเต็ม   
       โสมรัมย์ 

บ้านวัง
สิงห์ 

5 พ.ค. 60 78.48 81.05 82.82 86.37 88.15 90.71 94.86 96.64 5 พ.ค. 62 

2 น.ส.ณัฐกาญจน์  
กลอยวัฒนาสกุล 

บ้านยาง
โทน 

5 พ.ค. 60 71.93 73.68 75.44 77.19 81.58 83.33 90.35 96.49 5 พ.ค. 62 

3 นายพงศธร   
      ด าครุฑ 

บ้านหนอง
ปลาซิว 

5 พ.ค. 60 59.65 59.65 69.30 71.93 73.68 75.44 79.82 80.70 5 พ.ค. 62 

4 น.ส.อารียา   
      ยวงเพชร 

อนุบาล
ไทรโยค 

5 พ.ค. 60 56.14 66.67 68.42 71.05 67.54 71.05 77.19 87.72 5 พ.ค. 62 

5 น.ส.ณฐักานต์   
    คงกระพนัธ ์

อนุบาล
ไทรโยค 

5 พ.ค. 60 54.39 59.65 66.67 69.30 73.68 78.95 88.60 89.47 5 พ.ค. 62 

6 น.ส.สทุธสิร ิ  
      จักษุรตัน ์

พุทธวมิุติ
วิทยา 

5 พ.ค. 60 71.93 73.68 75.44 77.19 77.19 78.07 78.95 79.82 5 พ.ค. 62 

7 น.ส.วราภรณ ์  
     ดวงจิตร 

พุทธวมิุติ
วิทยา 

5 พ.ค. 60 77.19 82.46 83.33 85.09 85.09 86.84 89.47 90.35 5 พ.ค. 62 

8 น.ส.อรวรรณ   
    นอสูงเนิน 

บ้านบ้องตี ้ 5 พ.ค. 60 69.30 75.44 82.46 84.21 83.33 88.59 92.11 97.37 5 พ.ค. 62 

9 น.ส.หทัยรตัน์   
     มกักะทา 

บ้านท่าทุง่
นา 

5 พ.ค. 60 71.05 73.68 77.19 78.94 79.82 85.08 89.47 95.61 5 พ.ค. 62 

10 น.ส.อญัชิษฐา   
       เดชรุ่ง 

ไทรโยค
ใหญ่ 

5 พ.ค. 60 67.65 70.22 72.91 76.33 80.07 83.80 86.36 88.93 5 พ.ค. 62 

11 น.ส.ฐติิภา   
      เหล่าเสนา 

ไทรโยค
ใหญ่ 

5 พ.ค. 60 69.65 75.15 79.69 82.25 85.01 86.78 88.55 91.12 5 พ.ค. 62 

12 นางสมเทวี   
     ไชยมงคล 

วัดใหม่ดง
สัก 

5 พ.ค. 60 55.79 68.99 71.57 89.91 96.03 96.03 97.62 98.41 5 พ.ค. 62 

13 น.ส.น้ าเพชร   
        มั่นคง 

อนุบาล
ทองผาภมู ิ

5 พ.ค. 60 66.67 66.67 72.96 90.09 91.87 91.87 92.85 96.03 5 พ.ค. 62 

14 น.ส.ธริาพร    
   ประทุมเทอืง 

วัดปรังกาสี 5 พ.ค. 60 56.83 60.76 67.11 69.76 75.55 82.40 91.10 92.91 5 พ.ค. 62 

15 นายชัยนาถ  
สายบัว 

วัดปรังกาสี 5 พ.ค. 60 60.28 64.21 69.99 71.84 75.79 84.23 93.70 97.38 5 พ.ค. 62 

16 น.ส.ปนัดดา   
     พึ่งกุล 

วัดปรังกาสี 5 พ.ค. 60 56.84 63.40 67.91 71.85 76.58 82.64 92.12 94.74 5 พ.ค. 62 

17 นายนจรส   
    ศิรขิรรแสง 

วัดปรังกาสี 5 พ.ค. 60 55.21 61.56 65.26 68.15 73.96 80.56 91.10 93.70 5 พ.ค. 62 

18 น.ส.ณิชากร   
    ข าสนุทร 

บ้านอูล่อง 5 พ.ค. 60 68.63 71.20 72.97 76.52 80.86 85.20 88.75 92.30 5 พ.ค. 62 

19 น.ส.วิพรรณ   
      ยาทองค า 

บ้านหิน
แหลม 

5 พ.ค. 60 69.41 73.75 79.87 82.44 84.21 85.99 87.76 90.33 5 พ.ค. 62 



43 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วันแต่งตั้ง
เป็นคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 
20 น.ส.จริาภรณ ์  

    ประชมุแดง 
บ้านกุย
แหย่ 

5 พ.ค. 60 69.54 71.38 73.21 75.05 79.02 82.93 85.56 88.19 5 พ.ค. 62 

21 น.ส.จนัทนา   
 หงวนบุญมาก 

บ้านกุย
แหย่ 

5 พ.ค. 60 65.79 70.18 71.05 76.32 82.12 84.50 86.84 89.47 5 พ.ค. 62 

22 นายคงพันธ์   
       พรมจีน 

บ้านกุย
แหย่ 

5 พ.ค. 60 71.05 71.05 78.95 82.46 77.19 84.21 88.60 89.47 5 พ.ค. 62 

23 น.ส.กฤติยา  
       สรุิวงษ ์

บ้านปาก
ล าปิล็อก 

5 พ.ค. 60 68.25 73.94 76.70 83.79 85.58 87.35 90.71 95.85 5 พ.ค. 62 

24 น.ส.เครือฟ้า   
      เครอืคุณ 

เพียงหลวง3       
(บ้านเหมือง
แร่อีต่อง) 

5 พ.ค. 60 51.86 56.58 63.90 68.62 70.21 76.70 81.04 82.81 5 พ.ค. 62 

25 น.ส.ปารฉิัตร   
         ศรเีมือง 

เพียงหลวง3       
(บ้านเหมือง
แร่อีต่อง) 

5 พ.ค. 60 50.88 55.60 65.87 68.62 79.69 88.74 90.51 91.31 5 พ.ค. 62 

26 น.ส.วรียา   
    เที่ยงธรรม 

สมาคมป่า
ไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

5 พ.ค. 60 61.34 63.12 65.88 72.79 78.07 82.45 88.59 90.35 5 พ.ค. 62 

27 น.ส.เพญ็นภา   
  ไทยปฐมพงษ ์

บ้านเกริงก
ระเวีย 

5 พ.ค. 60 73.92 78.36 83.45 86.42 89.65 91.07 94.15 96.59 5 พ.ค. 62 

28 น.ส.อมราภรณ์     
        สืบบุก 

บ้านเกริงก
ระเวีย 

5 พ.ค. 60 78.59 81.92 83.35 86.75 91.77 93.31 95.97 97.95 5 พ.ค. 62 

29 น.ส.ขนิษฐา   
         แซ่อึ๊ง 

บ้านเกริงก
ระเวีย 

5 พ.ค. 60 67.13 73.80 78.76 81.60 82.78 87.64 93.85 95.66 5 พ.ค. 62 

30 นายกิตติภูม ิ  
    พงษ์พิมาย 

บ้านเหมือง
สองท่อ 

5 พ.ค. 60 67.64 71.00 78.10 78.10 78.10 79.87 84.82 88.74 5 พ.ค. 62 

31 น.ส.ศุภจิตต์   
    ทุ่งคาใน 

บ้านห้วย
เสือ 

5 พ.ค. 60 67.54 71.93 76.32 79.82 83.33 89.47 92.98 95.61 5 พ.ค. 62 

32 น.ส.สุภัสสรณ์  
      เสฏฐีบูรณ ี

บ้านห้วย
เสือ 

5 พ.ค. 60 68.42 71.93 76.32 80.70 84.21 86.84 91.23 96.49 5 พ.ค. 62 
 

33 น.ส.อญัชลี   
 ประเสริฐศกัดิ ์

บ้านห้วย
เสือ 

5 พ.ค. 60 67.54 71.93 76.32 79.82 83.33 89.47 92.98 95.61 5 พ.ค. 62 

34 น.ส.ทิพวรรณ   
   เชือ้บริบูรณ ์

วัดป่าถ้ าภู
เตย 

5 พ.ค. 60 80.67 82.44 84.21 86.97 87.76 89.53 91.31 94.67 5 พ.ค. 62 

35 น.ส.อรุณีย์   
     เหล่าอเนก 

วัดป่าถ้ าภู
เตย 

5 พ.ค. 60 79.69 81.46 83.23 85.01 87.76 90.33 91.12 92.90 5 พ.ค. 62 

36 น.ส.พรสดุา   
       ด้วงสงค ์

บ้านซอง
กาเรีย 

5 พ.ค. 60 64.28 67.64 74.92 82.25 71.79 78.10 85.38 92.71 5 พ.ค. 62 

37 น.ส.ผกาทิพย์   
      ไผ่สะอาด 

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 60.53 64.04 64.04 64.91 69.30 69.30 72.84 73.68 5 พ.ค. 62 

38 นายชัยวัฒน์   
        กองน้ า 

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 59.65 67.54 67.54 68.42 69.30 70.18 70.18 71.05 5 พ.ค. 62 

39 น.ส.สุวกาญจน์   
            จูโล ่

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 50.88 58.77 58.77 70.18 69.30 71.05 71.05 72.81 5 พ.ค. 62 

40 น.ส.สุจิตรา   
       ชัยจ ารัส 

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 53.50 58.77 61.49 62.28 68.42 68.42 68.42 65.79 5 พ.ค. 62 

41 น.ส.ขวัญฤทัย   
        ไข่สนอง 

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 57.02 58.77 58.77 64.91 69.30 69.30 69.30 69.30 5 พ.ค. 62 

42 น.ส.สมฤทัย   
      โลตุรัตน ์

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 54.38 59.64 59.64 64.91 67.54 68.42 70.17 71.92 5 พ.ค. 62 

43 นายเบญจรงค์   
      นุ่มวฒันะ 

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 54.38 60.52 60.52 65.87 66.66 66.66 66.66 64.91 5 พ.ค. 62 

44 นายอาวุธ   
    อุตมะธงชัย 

อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 57.89 62.28 62.28 64.91 69.30 69.30 70.18 73.68 5 พ.ค. 62 



44 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วันแต่งตั้ง
เป็นคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 
45 นายเจรญิสุข   

     กันยาลอง 
อนุบาล
สังขละบุร ี

5 พ.ค. 60 62.28 63.16 63.16 66.67 70.18 83.33 86.84 89.47 5 พ.ค. 62 

46 น.ส.จารุเนตร   
      ผอ่งกุศล 

วัดวังกว์ิเว
การาม 

5 พ.ค. 60 66.67 71.05 72.81 76.32 79.82 83.33 85.09 87.72 5 พ.ค. 62 

47 นายณัฐพงษ์   
        แข็งแรง 

บ้านห้วย
มาลัย 

5 พ.ค. 60 85.01 86.79 87.77 89.54 90.33 90.33 92.11 93.89 5 พ.ค. 62 

48 นายทศพล   
     ดวงจันทร ์

บ้านห้วย
มาลัย 

5 พ.ค. 60 88.24 89.22 90.20 91.18 91.18 92.16 94.68 94.68 5 พ.ค. 62 

49 น.ส.ภัทรชนก   
       จันทนะ 

บ้านห้วย
กบ 

5 พ.ค. 60 66.67 70.18 78.07 80.70 84.21 86.84 92.11 95.61 5 พ.ค. 62 

50 น.ส.ภัทรพร   
     โกมลบุณย์ 

บ้านท่าดนิ
แดง 

5 พ.ค. 60 65.69 72.55 85.09 91.23 93.89 94.73 95.61 97.36 5 พ.ค. 62 

51 นายจักรินทร์   
       ลัน่ซ้าย 

บ้านท่าดนิ
แดง 

5 พ.ค. 60 65.69 72.55 81.57 91.92 93.89 94.73 95.61 97.36 5 พ.ค. 62 

52 น.ส.ศิริพร   
       ลอืจนัดา 

บ้านไร่ 8 พ.ค. 60 69.42 71.20 72.92 75.54 75.91 80.65 86.98 95.64 8 พ.ค. 62 

53 น.ส.ศิริพร   
         ชัยสีหา 

สมาคมป่า
ไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

8 พ.ค. 60 59.57 60.89 63.12 71.01 78.07 79.82 85.08 86.84 8 พ.ค. 62 

54 น.ส.ดรุณี   
  ทองผาภูม ิ
  ปรีดา 

สมาคมป่า
ไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

8 พ.ค. 60 63.91 65.69 67.46 77.13 84.21 85.96 89.47 91.22 8 พ.ค. 62 

55 น.ส.ธนาวรรณ   
      ผาญค า 

บ้านกองม่
องทะ 

8 พ.ค. 60 66.67 71.05 72.81 77.19 76.19 76.19 79.36 73.82 8 พ.ค. 62 

56 น.ส.ฐติิชลดา   
   เทียนขจรศร ี

บ้านกองม่
องทะ 
 

8 พ.ค. 60 71.05 72.81 74.56 77.19 78.95 80.70 82.46 83.05 8 พ.ค. 62 

57 ว่าที่รอ้ยตรี
หญิงจิราพร   
     ทองผาไพร 

บ้านหินตั้ง 8 พ.ค. 60 75.43 80.70 85.96 86.84 88.60 92.11 96.49 97.37 8 พ.ค. 62 

58 นายวีรชัย     
 ไทรสังขเชวงสิน 

บ้านหินตั้ง 8 พ.ค. 60 71.00 72.77 75.34 77.91 83.42 87.76 91.12 94.67 8 พ.ค. 62 

59 น.ส.เจนจริา   
   ไทรสังขกมล 

บ้านหินตั้ง 8 พ.ค. 60 66.67 69.30 71.93 74.56 89.54 91.32 93.09 95.66 8 พ.ค. 62 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 6 ต าแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.นิสา   
     ผลเจรญิ 

บ้านหนอง
ประดู ่

5 พ.ค.60 66.43 70.59 78.85 81.42 83.98 89.73 94.07 96.64 5 พ.ค.62 

2 น.ส.นลนิี       
     ปลื้มมชีัย 

บ้านหนอง
จั่น 

5 พ.ค.60 61.53 65.87 67.65 69.42 72.97 84.83 86.60 88.37 5 พ.ค.62 

3 น.ส.กมลวรรณ   
      นิลสอาด 

บ้านพุ
พรหม 

5 พ.ค.60 62.52 65.08 67.84 72.18 78.11 82.45 86.79 89.17 5 พ.ค.62 

4 น.ส.พันนิดา   
 แกว้สระแสน 

บ้านหนอง
หว้า 

5 พ.ค.60 60.74 64.28 67.04 73.34 75.91 79.46 87.77 96.45 5 พ.ค.62 

5 น.ส.สาวิตรี   
    จุ้ยเจริญ 

บ้านโป่ง
ไหม 

5 พ.ค.60 68.44 71.01 75.53 78.90 79.88 85.01 87.58 89.36 5 พ.ค.62 

6 นายกิตติพนัธ์   
   อาจคงหาญ 

ชุมชนบ้าน
หลุมรัง 

12 มิ.ย.60 73.77 77.31 78.11 81.65 83.43 86.19 90.71 94.07 12 มิ.ย.62 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 33 ต าแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.สทุธิพร  
      ชนุใช ้

ท่าม่วง
ราษฎร์
บ ารุง 

10 เม.ย.
60 

53.50 57.89 63.15 69.29 71.05 78.07 82.45 91.22 10 
เม.ย.62 

2 นาย
ปราโมทย์  
     พุ่มเกดิ 

เทพมงคล
รังษี 

5 พ.ค.60 71.92 78.07 81.57 83.33 86.84 90.35 92.98 98.24 5 พ.ค.
62 

3 น.ส.ณฐักฤตา 
บุญเมืองธนาภา 

เทพมงคล
รังษี 

5 พ.ค.60 71.05 74.56 78.07 80.70 84.21 87.71 89.47 92.98 5 พ.ค.
62 

4 น.ส.ดารา
รัตน์   
      ไชยสาร 

ไทรโยค 
น้อยวิทยา 

5 พ.ค.60 57.08 66.43 76.89 89.03 91.69 92.48 92.45 95.83 5 พ.ค.
62 

5 น.ส.สุลัดดา   
      ย่ีรญัศิร ิ

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

5 พ.ค.60 60.53 64.91 72.81 73.68 76.32 81.58 83.33 84.21 5 พ.ค.
62 

6 น.ส.ณฐัธิดา    
      สืบศกัดิ ์

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

5 พ.ค.60 67.54 69.30 71.05 72.81 74.56 77.19 79.82 82.46 5 พ.ค.
62 

7 นายวรากร  
      จอด
นอก 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

5 พ.ค.60 82.46 83.33 85.09 86.84 87.72 89.47 91.23 92.98 5 พ.ค.
62 

8 น.ส.จริาพร  
      ใจแสน 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

5 พ.ค.60 61.40 65.89 74.56 80.70 81.58 82.46 84.21 85.96 5 พ.ค.
62 

9 น.ส.ณิชา
กานต ์ 
     นว่มนิ่ม 

หนองรี
ประชา
นิมิต 

5 พ.ค.60 69.41 72.77 75.34 78.89 83.84 85.61 87.39 90.14 5 พ.ค.
62 

10 นายยุทธิชัย  
      อวยชัย 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

5 พ.ค.60 66.67 66.67 79.82 82.46 87.72 87.72 88.60 91.23 5 พ.ค.
62 

11 น.ส.ชมพนูุท     
    ค าธารา 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

5 พ.ค.60 66.67 66.67 80.70 84.21 87.72 88.60 89.47 89.47 5 พ.ค.
62 

12 นายจิรภทัร์ 
เหลืองวัฒน
วิไล 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

5 พ.ค.60 66.67 66.67 80.70 84.21 87.72 88.60 88.60 90.35 5 พ.ค.
62 

13 นายศุภโชติ  
      บุญไว 

พระแท่นดง
รังวิทยาคาร 

5 พ.ค.60 50.89 52.66 54.44 56.21 60.55 61.34 64.10 68.81 5 พ.ค.
62 

14 นายเมธี  
      พรมวงค ์

พระแท่น
ดงรังวิทยา
คาร 

5 พ.ค.60 50.87 51.75 52.66 54.44 60.55 61.34 63.12 66.85 5 พ.ค.
62 

15 น.ส.รตันา    
      เวทการ 

นิวิฐ
ราษฎร์
อุปถัมภ ์

5 พ.ค.60 60.55 66.67 68.63 72.18 77.92 84.41 88.94 90.90 5 พ.ค.
62 

16 น.ส.นฤชล    
      สขุนิธิยา 

นิวิฐ
ราษฎร์
อุปถัมภ ์

5 พ.ค.60 58.96 64.89 68.63 72.18 76.11 78.90 82.45 86.18 5 พ.ค.
62 

17 น.ส.เมธาวด ี    
      ลอืชา 

พังตรุ
ราษฎร์
รังสรรค ์

5 พ.ค.60 69.05 71.81 74.37 76.15 83.24 85.81 90.34 95.66 5 พ.ค.
62 

18 น.ส.ผกามาศ    
       กนุาค า 

ด่านมะขาม
เต้ีย
วิทยาคม 

5 พ.ค.60 69.61 73.34 78.48 81.24 83.81 94.25 94.86 96.63 5 พ.ค.
62 

19 น.ส.ศิรวิรรณ    
     แก้วงาม 

ด่านมะขาม
เต้ีย
วิทยาคม 

5 พ.ค.60 66.67 69.42 72.97 76.52 80.26 87.96 92.30 94.08 5 พ.ค.
62 

20 น.ส.ดาวพระ
ศุกร์ 
       วิชัยวงศ ์

ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 

5 พ.ค.60 69.61 73.34 78.48 81.24 83.81 94.25 94.86 96.63 5 พ.ค.
62 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

21  น.ส.จุไรรัตน์     
     ปทมุสูต ิ

ห้วยกระเจา
พิทยาคม 

5 พ.ค.60 57.94 62.10 71.57 73.34 76.28 81.23 91.51 94.87 5 พ.ค.
62 

22 น.ส.
ประภัสสร     
     วงษ์สนิท 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 67.54 68.42 69.30 70.18 70.18 72.81 74.56 75.44 5 พ.ค.
62 

23 น.ส.นาทชนก        
   เขม้นเขต
กิจ 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 67.54 69.30 70.18 71.93 73.68 74.56 75.44 77.19 5 พ.ค.
62 

24 นายส.สยมภู  
     จุ้ยทอง 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 66.67 68.42 70.18 71.05 73.68 74.56 76.32 76.32 5 พ.ค.
62 

25 น.ส.พิชญ์
สุดา    
     จ าปาสกั 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 66.67 68.42 70.18 70.18 71.05 71.05 72.81 72.81 5 พ.ค.
62 

26 นายรุจกิร 
      ตุลาธาร 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 66.67 67.54 70.18 71.05 72.81 73.68 76.32 78.95 5 พ.ค.
62 

27  น.ส.มริันตรี     
      กลัดเล็ก 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 66.67 68.42 70.18 71.05 72.81 73.68 74.56 75.44 5 พ.ค.
62 

28 นายภพธรรม     
     สุขเจริญ 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 67.54 67.54 69.30 75.44 78.07 78.07 78.95 81.58 5 พ.ค.
62 

29 น.ส.อญัชลี     
     โชคสม
กิจ 

กาญจนานุ
เคราะห์  

5 พ.ค.60 67.54 70.18 71.93 71.93 72.81 73.68 75.44 75.44 5 พ.ค.
62 

30 นางพรร าไพ  
     วรรณโท 

เทพมงคล
รังษี 

8 พ.ค.60 76.31 78.94 85.96 87.71 90.35 92.98 94.73 98.24 8 พ.ค.
62 

31 น.ส.ศรัณย์
ภรณ์    
      เสนา
วงศ ์

ท่ามะกา
วิทยาคม 

8 พ.ค.60 72.81 75.44 80.70 85.09 85.96 87.72 89.47 89.47 8 พ.ค.
62 

32 นายอภิปลาย   
    เข็มเพ็ชร ์

ห้วยกระเจา
พิทยาคม 

8 พ.ค.60 61.49 68.21 72.55 78.06 82.22 84.79 91.51 96.46 8 พ.ค.
62 

33 น.ส.วิลาวัลย์   
      พลศร ี

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

1 มิ.ย.60 68.42 71.93 78.07 81.58 82.46 85.09 89.47 92.11 1 มิ.ย.
62  

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 140 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  140  ราย  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 140 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 140 ราย  
  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.12  เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
                 เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                  ตาม ว 17/2552  

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  12 ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 5 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน 6 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) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  12 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

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

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 5 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางปิยะดา           
             อยู่พ่วง 
ครู ร.ร.วัดบ้านเก่า 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกทางการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
21 พ.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดบ้านเก่า ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวุจดี  ทาพล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ยุวดี  สีทองสุก 
ครู ร.ร.พัฒน์พงษ์ 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นางละดาวลัย์           
              วางที 
คร ูร.ร.บ้านท่ามะนาว 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ภาษาอังกฤษ/ 
22 พ.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะนาว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสมพร  เปียสนิท ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวาสนา  พุตติ 
ครู ร.ร.บ้านหนองบัว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จันทร 
                   กลัวผิด 
ครู ร.ร.บ้านหนองแก 
(สามัคคีวิทยา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)) 
 

ภาษาไทย/ 
31 พ.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองแก 
  (สามัคคีวิทยา) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางพัชรี  ดอกบัว ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางรุ่งเรือง  เครืออนันต์ 
ครู ร.ร.วัดพุน้อย 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. น.ส.นภสัพร ทองพราย        
คร ูร.ร.บ้านหนองไผ่ 
บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วธ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)  
 

  การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
 23 พ.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางชุลี  กันเกลา 
   ข้าราชการบ านาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาลี่  สงวนรัตน์ 
   ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาการงานอาชีพและ 
   เทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. นางวรรณเพ็ญ   
           เหมือนคล้าย   
คร ูร.ร.บ้านห้วยน้ าโจน 
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 
 

  ภาษาไทย/ 
27 พ.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ าโจน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวราลักษร์ สิทธิอภิโชค 
   ข้าราชการบ านาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ 
   ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสมบตัิ  รามณ ี
ครู รร.บ้านเสาหงส์ 

  ค.บ.สังคมศึกษา 
   
   

  

สังคมศึกษา/ 
17 มิ.ย. 256๒ 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเสาหงส์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางชุติมา  ศิริรังษี 
ครู รร.บ้านหนองรี 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 6  ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาการศึกษา 
(ภาษาไทย) 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
30 พ.ค.2562 

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

2. น.ส.ศิรินภา เกตุพันธ์ 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

   สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมาณี ปรักมานนท์ 
  ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
   วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

    สาขา ภาษาไทย 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นางสิริลักษณ์  
       ภัทรเวียงกาญจน์ 
คร ูร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
บธ.บ. สาขาการบัญช ี

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน (แนะ

แนว)/ 
31 พ.ค.2562 

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

2. นางช่อทิพย์ อินทรักษา 
 ศึกษานิเทศก์ สพม.8 
 วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  สาขา แนะแนว 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางธนัฎฐา เหรียญเครือ 
   ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
   วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
   สาขา แนะแนว 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กมลชนก  
            มังเขตแขวง 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี 
วท.บ.สาขาชวีวิทยา 
เชิงอนุรักษ์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
12 มิ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี 
 จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางจิราภรณ์ ภาณุพินทุ 
 ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ศุภัสรา ด้วงปลี 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 สาขา วิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง  

4. น.ส.โชติกา พุฒิเครือ 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/ 
20 มิ.ย.2562 

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

2. น.ส.เสาว์ณี วงษ์พัฒน์ 
 ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุรัตน์ รัตนชัย  
 ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.จิรฐา เทือกเถา 
คร ูร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
ค.บ. สาขาเคมี 

วิทยาศาสตร์/ 
21 มิ.ย.2562 

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

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุรีรัตน์ กองนิมิตร  
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
 วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. นายเสกสันต์ เทียนสมใจ 
คร ูร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
21 มิ.ย.2562 

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

2. นางอรณิชชา คชนา 
 ผอ.ร.ร.ประชามงคล 
 วิทยฐานะ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายฉลอม สิงห์จันทร์  
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 สาขา คอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

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

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

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

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะช านาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จ านวน 12 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมิน
ฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.13 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มี 
              วิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  
              ตาม ว 17/2552 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  
จ านวน  21  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 4 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 3 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 4 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 10 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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

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

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

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

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 21  ราย  ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.วัชรี  ศรีบุญเพ็ง        
ครู ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)  

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 88.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
11 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 81.25 80.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 85.00 87.00  

2. น.ส.อนุสรา  เกตุแก้ว    
ครู ร.ร.ดิศกุล 
 ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 84.00 84.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
26 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 82.50 83.75 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 81.25  
3. นางนารี  ป่ินปี     

ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ. (ภาษาไทย)                  

ด้านที่ 1 100 65 82.00 84.00 85.00 83.66 ผ่านการประเมิน/ 
23 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 86.25 82.50 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 88.00  
4. นายพรินทร์  เกษรบัว    

คร ูร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 86.00 81.00 80.00 82.33 ผ่านการประเมิน/ 
16 พ.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 83.00 81.00 79.00 81.00 

ด้านที่ 3 100 65 77.25 81.25 77.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางวิภาภรณ์   
           สมานทรัพย์       
ครู  ร.ร.สมคมไทย-
ออสเตรเลียน                       
วุฒิ ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 82.00 79.00 80.33 ผ่านการประเมิน/ 
19 เม.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 75.00 77.00 78.00 76.67 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 75.00 75.00  

2 น.ส.อันติกา   
          จันทร์เอี่ยมผ่อง       
ครู  ร.ร.บ้านห้วยกบ               
วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)                 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)         

ด้านที่ 1 100 65 89.00 87.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
23 เม.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 93.75 90.00 92.50 92.08 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 86.00 88.00  

3 น.ส.ภัคศรณัย์  มิตรอารีย์       
ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี             
 วุฒิ ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)                       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)   

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 91.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
7 พ.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 84.00 85.00 80.00 93.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 81.00 85.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 4 ราย 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน 10 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. นายชนาธิป  บุญยอง 
คร ูร.ร.บ้านหนองขอน 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 88.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
7 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 85.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 93.75 93.75  

2 นายธนาธิป  ทรัพย์อินทร์ 
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 

  ค.บ.พลศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 87.00 84.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 77.50 77.50 80.16 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.50 80.50  

3 น.ส.ปรารถนา  ปานหวา่ง 
คร ูร.ร.บ้านหนองขอนเทพ
พนม 

  ค.บ.คณิตศาสตร์ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 87.00 86.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
1 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 85.00 85.00 86.67 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 85.00 87.50  

4 นางสุรัญญา  ชยัโยชน ์
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 

  ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 81.00 93.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 77.50 81.25 80.00 

ด้านที่ 3 100 65 74.75 73.50 74.75  

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

ด้านที่ 1 100 65 98.00 97.00 98.00 97.66 ผ่านการประเมิน/ 
18 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 96.25 88.75 91.25 92.08 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 89.00 88.00  

2 น.ส.สุพรรณี  
          ธนวิริยพันธุ์ 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วท.บ. สาขาชีววิทยา
ประยุกต ์
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 94.00 96.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
19 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 83.75 77.50 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 88.75 88.75  

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

ด้านที่ 1 100 65 87.00 86.00 85.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
3 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 81.25 83.75 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 87.50 87.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 86.00 85.00 84.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
5 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 82.50 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 70.00 70.00 70.00  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 88.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 90.00 90.00 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 81.50 82.50 81.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 88.00 94.00 90.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
10 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 85.00 88.75 85.41 

ด้านที่ 3 100 65 86.25 86.25 86.25  

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

ด้านที่ 1 100 65 87.00 97.00 97.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
11 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 88.75 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 90.00 90.00  

8 น.ส.มาลัยพร  
        สระทองจันทร ์
คร ูร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร  
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 95.00 95.00 95.66 ผ่านการประเมิน/ 
19 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 90.00 91.25 91.25 

ด้านที่ 3 100 65 86.25 81.25 83.75  

9 นายพงศกร อะกะวงค ์
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ.สาขาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 93.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
17 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 77.50 88.75 80.00 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 96.00 95.00 92.25  

10 นายอนุรักษ์ ปลื้มจติร 
คร ูร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วท.บ. สาขาเซรามิกส์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 91.00 92.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
3 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.00 90.00 88.00 88.66 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 82.00 82.00  

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 21  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
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 21 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 21 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 21 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 21 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 21 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 21 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   
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

6.14 เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)  

                ตาม ว 17/2552 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 9  ราย  
ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 2  ราย  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 1  ราย  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จ านวน 6  ราย 

 

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

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

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน     
9 ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 9  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางนิโลบล             
              แสนเตปิน 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
6 มิ.ย. 2562 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอัจฉราวรรณ  ศิริรัตน์ 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ 
    ครู ร.ร.สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 

    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2 นางฐิติมา             
              นุ่มนิ่ม 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ศิลปะ(ทัศนศลิป์)/ 
13 มิ.ย. 2562 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี    ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอัญชลี  ศรีงาม 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเปรมรัตน์  สร้อยทอง 
    ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.ล าไพร สังสะอาด 
ครู รร.บ้านหนองส าโรง 
ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

คณติศาสตร์/ 
13 มิ.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองส าโรง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุชาดา  ป้านสะอาด 
ครู รร.บ้านหนองแกใน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  6 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางภัณฑริา จงอ่อน 
คร ูร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
ค.บ. สาขาภาษาไทย 

ภาษาไทย 
3 พ.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางประภา ท่ัวจบ 
 ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุจิฬา ไก่แก้ว 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางธนาวรรณ  
       ทรัพย์วโรบล 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
21 พ.ค.2562 

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

2. นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์ 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางคนึงนิตย์ เนียมหอม 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง  

3 น.ส.มัทนิน เจริญพร 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี 
ศศ.บ. สาขาภาษาญี่ปุ่น 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาญี่ปุ่น 
24 พ.ค.2562 

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

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
 รอง ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ รองผอ. 
ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพัชนี ปิ่นท้วม 
 ครู ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  
  สพม.4 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  สาขา ภาษาญี่ปุ่น 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางกมลเนตร เกตุแก้ว 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
24 พ.ค.2562 

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

2. นายศิริชัย จิรจีรังชัย 
 ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน์ 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 น.ส.ปภาอร  
     โชติวรรณชูสกลุ 
คร ูร.ร.พระแท่นดงรังวิทยา
คาร 
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
11 มิ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
 ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางการะเกษ อ่อนแก้ว 
 ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 น.ส.สมฤทัย พาที 
คร ูร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี
วท.บ. สาขาเคมี 
วท.ม. สาขาเคมีศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
20 มิ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.น้ าทิพย์ หนูนันท์ 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางโสภี สิงห์จันทร์ 
 ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         

ต้นสังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  9 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  จ านวน  9 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  9 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 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  9  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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6.15 เรื่อง    การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 11 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จ านวน 4 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จ านวน 4 ราย 
3. 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 ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     

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

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

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

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
แล้ว  จ านวน 11 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 4 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 นายบรรเจิตต์   
       วงษ์วรรณ ์
ผอ.ร.ร.บ้านอ่างหิน 

ศษ.บ. 
ภาษาไทย 
ศษ.ม. การ
บริหาร- 

การศึกษา 

บริหาร
การศึกษา/ 

14 ม.ค. 61 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 94.00 95.00 96.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 87.00 89.00 89.00 

2 น.ส.นิภาพร   
           ทรงศรี 
ครู/ร.ร.บ้านหนองตา
แพ่ง 

ศษ.บ. การ
ประถมศึกษา 
ศษ.ม. การ
บริหาร- 

การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
25 ธ.ค. 61 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 97.00 98.00 96.67 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 87.00 85.00 85.67 

3 นายชัยวัฒน์   
        แสงน้อย 
ครู/ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 

ศษ.บ. 
ศิลปกรรม 

การงานอาชพีฯ 
/28 ธ.ค. 61 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 90.00 94.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 92.50 96.25 89.58 

4 นายชาติชาย   
         ฉัตรทอง 
ครู/ร.ร.อนุบาลวัดลูก
แกประชาชนูทิศ 

ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์/ 
3 พ.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 89.00 92.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 4 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 นางจิราภรณ์   
           ชิวปรีชา 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
ตาก้าย 

ค.บ.สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
27 ก.พ. 62 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 85.00 93.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 80.00 87.50 84.16 

2 นายอดิศักดิ์  
     ปริยาปัญจางค์  
ผอ.ร.ร.บ้านเขาแดง 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศกึษา 

 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
17 ก.ย. 61 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 86.00 90.00 88.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.50 82.50 83.50 83.16 

3 น.ส.ฤทัยรตัน์   
      เส็งดอนไพร 
ผอ.ร.ร.บ้านพุบอน 

ศษ..ม. 
การบริหาร
การศกึษา 

 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
22 ส.ค. 61 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 86.00 91.00 88.33 
ด้านที่ 2 100 70 84.50 84.50 85.50 84.83 

4 น.ส.โควิน   
        บุตรดาวงศ ์
ครู รร.บ้านหนองประดู ่

ค.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศกึษา 

คอมพิวเตอร์/ 
29 มี.ค. 62 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 84.00 90.00 88.66 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 80.00 83.75 85.83 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายวิฑูรย์  
      สถิตยานุรักษ์ 
ครู ร.ร.เทพศิรนิทร ์
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี
 

ค.อ.บ. 
สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ศษ.ม. 
สาขาการบริหาร

การศกึษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
25 มี.ค.2562 

ด้านที่ 1 100 70 99.00 99.00 99.00 99.00 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 82.50 82.50 82.50 

2 น.ส.กาญจนา  
      จันทร์ฤทธ์ิ 
ครู ร.ร.พนมทวน 
ชนูปถัมภ ์
 

ค.บ. 
สาขา

ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. 

สาขาการบริหาร
การศกึษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
10 เม.ย.2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 96.00 97.00 85.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 93.75 92.50 92.08 

3 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 
พิชญาภร ตินิโส 
ครู ร.ร.หนองร ี
ประชานมิิต 
 

ค.บ. 
สาขา

คณิตศาสตร ์
ค.ม. 

สาขาการบริหาร
การศกึษา 

คณิตศาสตร์/ 
11 เม.ย.2562 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 95.00 95.00 95.00 

ด้านที่ 2 100 70 95.00 93.75 87.50 92.08 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 11 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 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 11 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.16  เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                วิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 24  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 10 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 6 ราย 

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

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

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือส 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  24  ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   20 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   4 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 10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่)  จ านวน 1 ราย 
1. นายทรงฤทธิ์             

              สุริยงค์ 
ผอ.ร.ร.บ้านม่องกระแทะ 
ค.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.00            
29.00 

42.00            
30.00 

42.00            
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ธ.ค.2561/ 
  13 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 71.00 72.00 71.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ก่อนประถมศึกษา) จ านวน 1 ราย 
2. น.ส.ษมานันท์ 

    ประดิษฐ์วงศ์วาน 
คร ูร.ร.บ้านเกาะแก้ว 
(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 
ค.บ (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
31 ส.ค.2561/ 
  14 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ก่อนประถมศึกษา) (กรณีปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
3 น.ส.สุทาทิพย์             

           บุญรอด  
คร ูร.ร.บ้านท่าเสด็จ 
ค.บ (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50                        
26.00 

47.50            
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 พ.ค.2562/ 
  11 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

4 น.ส.บุปผา  
                หนุนภักดี 
คร ูร.ร.วัดหนองพังตรุ 
ค.บ (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50                        
26.00 

47.50            
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ธ.ค.2561/ 
  24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
5 นางปิณฑิรา             

            เกียรติสาร
คร ูร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50  
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 พ.ค.2562/ 
  14 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
6 น.ส.ปาวรยี์            

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

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
28.00 

46.25            
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ก.พ.2562/ 
  20 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 74.25 72.25 72.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรณีปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
7 นางภัสรา             

               ชูลาภ 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดไชย           
ชุมพลชนะสงคราม 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51.25            
26.00 

51.25            
26.00 

51.25 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 พ.ค.2562/ 
  17 พ.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 77.25 77.25 81.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
8 นางมยุรี  แดงเจรญิ 

ครู ร.ร.บ้านหัวนา 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
27.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 มิ.ย. 2562/ 
19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 72.00 71.00 71.00 

9 นางนิภาพร  โฉมยา 
ครู ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง 
วท.บ. (เคมี) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ม.ค.2562/ 
11 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา  (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
10 นายวิรัตน ์

       บาลเพชร 
ครู ร.ร.บ้านดงเสลา 
ค.บ. (พลศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
7 มิ.ย.  2562/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 7 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษ   (ประเมินใหม่)  จ านวน 4 ราย 
1. นายกฤตศิลป์   

               สังขนิธิ     
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย 
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 มิ.ย. 2561/ 
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

2 น.ส.ชนิดาภา  
           เทพทองค า  
ครู  ร.ร.บ้านอูล่อง 
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค. 2561/ 

19 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 85.50 84.50 84.50 

3 น.ส.พจนีย์  จระเข้            
ครู  ร.ร.บ้านหนองปลาซิว 
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50
28.00 

57.50
27.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.2561/ 

24 ต.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 85.50 84.50 84.50 

4 นางจีระพร   
          เขียวสอาด           
ครู  ร.ร.บ้านวังโพธิ ์
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50
32.00 

57.50
28.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค. 2561/ 
16 ธ.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 89.50 85.50 83.50 

กลุ่มสาระวชิาปฐมวัย   (ปรับปรงุ ครั้งท่ี 1)  จ านวน 2 ราย 
5 น.ส.วรินทร  

        มีความเจรญิ 
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค 
วุฒิ ค.บ.การศกึษาปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50
26.00 

52.50
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 มี.ค.2562/ 
19 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

6 นางนฤมล  ใจงาม          
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้ 
วุฒิ ค.บ.ปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50
28.00 

42.50
28.00 

42.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 มี.ค. 2562/ 
19 ก.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 70.50 70.50 70.50 

กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์   (ปรบัปรุง ครั้งท่ี 1)  จ านวน 1 ราย 
7 นายพรชัย  สินสวัสดิ์ 

ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
วุฒิ ค.บ.หลักสูตรและการ
สอน  ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

59.50
27.00 

59.50
27.00 

59.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 พ.ค.2562/ 
12 ธ.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 86.50 86.50 86.50 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์ 

ครู รร.บ้านหนองหวาย   
วท.บ.คอมพิวเตอร ์
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
28.00 

57.50 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 มิ.ย. 2561/ 
6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 85.50 85.50 86.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 6 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ประเมินใหม่)  จ านวน 3 ราย 
1. นายประทวน  

         ทองโสภา 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 
 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

2 นายพิรุณ  
      ประภาจิตสุนทร 
คร ูร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  
วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 
 

57.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 81.50 83.50 

3 นายอุดมศักดิ์  
         นะคะพันธุ ์
คร ูร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ศษ.ม.    
การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่)  จ านวน 1 ราย 
4 น.ส.อรอุมา แซเ่ล้า 

รอง ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิ
วิทยา 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.00 
24.00 

47.00 
26.00 

47.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 71.00 73.00 73.00 

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ (ปรบัปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
5 นายทวีศักดิ์  

        ทองดอนน้อย 
คร ูร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ต.ค.61/ 
19 มี.ค.61 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

6 นางยาใจ เหมือนว้า 
คร ูร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 ก.ย.61/ 
21 ธ.ค.58 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 24 ราย ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 10 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 10 ราย 

 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 7 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 7 ราย 

 
 

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

 

1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 6 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 2 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 4 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 20  ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใน 6 เดือน จ านวน 4 ราย  

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

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 24 ราย 
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้

เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
จ านวน 20 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  20 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 24 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  20  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 20 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน (ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.17 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ตาม ว 17/2552 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้านที่ 1 

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4  ราย นางอุบลภา กาญจนบูรพา  ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)   
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

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

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

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

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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 รายงานว่าได้รับแบบค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของ นางอุบลภา กาญจนบูรพา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เพ่ือเสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และการเสนอเอกสาร
หลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอขอตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 
ที่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/โรงเรยีน/ 

วุฒิการศึกษา 
สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
คนที่ 1 

ประธานกรรมการ 
คนที่ 2 คนที่ 3 

1 นางอุบลภา กาญจนบรูพา 
ครู/ช านาญการพิเศษ  
รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านมว่ง
เฒ่า) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

วิทยาศาสตร์/ 
17 มิ.ย. 2562 

นายสมชาย ค าเรียง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ป่าไม้อุทิศ 15 (บา้นม่วง
เฒ่า) 
 

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 
ผอ.รร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
เช่ียวชาญ 
สพม. เขต 8 

นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ             
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุงรัง            
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ          
สาขาการงานอาชีพ          
สพป.กาญจนบุรี 4 
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วย
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของ นางอุบลภา กาญจนบูรพา ต าแหน่งครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)       
ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ. ประกอบด้วย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/  
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ชื่อสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางอุบลภา กาญจนบรูพา 

ครู/ช านาญการพิเศษ  
รร.ป่าไม้อุทิศ 15          
(บ้านม่วงเฒ่า)                    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

1. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล 
 

ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี

2. นายร าลึก  สนพราย ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

โรงเรียนช่องด่าน 
3. นายธีรพล  จณิแพทย ์ ครูเช่ียวชาญ 

 โรงเรียนวสิุทธรังษ ี 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้น าเสนอแล้ว มีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. นางอุบลภา กาญจนบูรพา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญ

การพิเศษ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ส่งค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วย
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เ พ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อน                 
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  

จึงเห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของ นางอุบลภา กาญจนบูรพา ต าแหน่งครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 

15 (บ้านม่วงเฒ่า) วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมิน นางอุบลภา กาญจนบูรพา 

ต าแหน่งครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามท่ีเสนอ 
3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งให้คณะกรรมการฯด าเนินการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
4. อนุมัติตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของ นางอุบลภา กาญจนบูรพา 

ต าแหน่งครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอ 
ก.ค.ศ. ตามที่เสนอ (กรณี กศจ. เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรอง) 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของ นางอุบลภา กาญจนบูรพา ต าแหน่งครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 

(บ้านม่วงเฒ่า) วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

2. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมิน นางอุบลภา กาญจนบูรพา ต าแหน่งครู 
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า) ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    

4. ตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ  นางอุบลภา กาญจนบูรพา ต าแหน่งครู 
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ. 
ตามท่ีเสนอ   

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.18  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
(อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตาม ว 17/2552 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของ นางสาววารี  วิมลพันธ์  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวน  
 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นางสาววารี  วิมลพันธ์  ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวน ได้เสนอ
ค าขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 
2) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ก.ค.ศ.3/1) และได้ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ จ านวน  3 รายการ คือ 

1.1 งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการพัฒนาหนังสือภาพสามมิติเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา
โดยการสอนคิดส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3    

1.2 เอกสารประกอบงานวิจัย  
1) เรื่อง แผนการจัดประสบการณ์ชุดหนังสือภาพสามมิติเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา

โดยการสอนคิดส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  รวมจ านวน 4 เล่ม  
2) หนังสือภาพสามมิติเพ่ือเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาโดยการสอนคิดส าหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  จ านวน 73 เล่ม  
1.3 เอกสารประกอบงานวิชาการอ่ืน เรื่องแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมอ่านท่องร้องเต้นเล่น

ปริศนาค าทายเพื่อพัฒนาความพร้อมทั้ง 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 4 เล่ม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562                    นางสาว
วารี  วิมลพันธ์ ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตั้งกรรมการชุดที่ 1 
ประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
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4. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ดังนี้ 
 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

ด้านที่ 1 100 75 90 90 90 90.00 ผ่านการประเมิน 
 ด้านที่ 2 100 75 83.70 83.70 83.70 83.70  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ตรวสอบแล้วปรากฏว่านางสาววารี   วิมลพันธ์                

ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวน ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มี
คุณสมบัติครบถ้วนและมีผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 
ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบกับคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วจึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้าน ที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือน าเสนอก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ ของนางสาววารี  วิมลพันธ์ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวน ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2. มอบหมายให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน เพ่ือรายงานต่อส านักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะเลขานุการ กศจ. 
3. มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน 

(ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือน า เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.19  เรื่อง   ขอความเป็นธรรม กรณีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กลุ่ม) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอการร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีประกาศรับสมัคร

คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4       
 

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

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

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

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

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

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือระดับ
ช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับหนังสือจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กจ 0017.1/303 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 แจ้งว่าได้รับเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
จ านวน 1 เรื่อง โดยผู้ร้องมีความคับข้องใจกรณีการประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 18 หน้า 250-252)  
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2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ (อกศจ. และ กศจ.)                
ขอชี้แจงตามประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างถึง ดังนี้ 

2.1 ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า : กรณีการคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เคยน าเข้า
ที่ประชุมแล้วครั้งหนึ่ง ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในเรื่องของการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกฯ ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติให้เปิดกว้างและให้เป็นธรรมต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยให้มีการหารือไป ก.ค.ศ. และปัจจุบันยังไม่ได้ตอบข้อหารือ นั้น  

 

ขอชี้แจงว่า : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ท าหนังสือไปยัง ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว และ
ยังไม่ได้รับการตอบข้อหารือจาก ก.ค.ศ. จริงตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง แต่ประเด็นที่มีการทักท้วงและมีการอภิปราย ประเด็น
ส าคัญ คือ การจ ากัดสิทธิของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เนื่องจากการ
ประกาศดังกล่าวเป็นประกาศในภาพรวมของจังหวัด จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ ที่
ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เช่นกัน ประกอบกับ
ค าวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. กรณีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กรณีศึกษาที่ 26) ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. จะพิจารณาให้
ใช้กระบวนการเลื่อนหรือย้าย แล้วให้ด าเนินการตามตามแนวทางและวิธีการที่ก าหนด ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินการตามมติ กศจ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ให้
ยกเลิกการหารือดังกล่าวและให้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  

2.2 ผู้ร้องกล่าวอ้างวา่ : การประกาศคัดเลือกในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม ควรจะให้สิทธิผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษด้วย หรือให้สิทธิก่อน และหากไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ สมัครเข้า
รับการคัดเลือก ถึงจะประกาศคัดเลือกจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการต่อไป นั้น 
 ขอชี้แจงว่า : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยได้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2548 โดยอนุโลม ประกอบกับค าวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. กรณีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีศึกษาที่ 26) พอสรุปได้ดังนี้  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 19 หน้า 253-254 ) 
 1) การย้ายเป็นการคัดเลือกไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน โดยบุคคลที่จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกจะต้องด ารงต าแหน่งระดับเดียวกับต าแหน่งที่ใช้รับย้าย ส่วนการเลื่อนเป็นการคัดเลือกไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น โดยบุคคลที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่
ใช้เลื่อน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548   ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาการย้ายและการเลื่อนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน  
 2) การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง หรือเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) หากมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้สามารถสมัครได้
ทั้งระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นการคัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งตั้ง และการคัดเลือกเพ่ือ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่าง ในคราวเดียวกัน ใช้การคัดเลือกโดยกรรมการชุดเดียวกัน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
เดียวกัน เป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 3) หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน แทนต าแหน่ง ที่
ว่าง ก็ให้ กศจ. พิจารณาก่อนว่าจะเลือกใช้กระบวนการใดในการพิจารณาคัดเลือก และเม่ือเลือกใช้กระบวนการ ใดแล้ว 
ก็ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แล้วแต่กรณี  โดย กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกตามกระบวนการที่ก าหนด 
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 ดังนั้น การที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ควรจะให้สิทธิผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ พร้อมกัน หรือให้สิทธิก่อน นั้น เมื่อเทียบเคียงกับกรณีศึกษาที่ 26 ถือเป็นการด าเนินการ ที่ไม่เป็น
ธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง (ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กลุ่ม) บุคคลที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ใช้เลื่อนเท่านั้น และหากการ
ที่ผู้ร้องมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก็สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ โดยต าแหน่งดังกล่าวก าหนดให้บุคคลที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันต าแหน่งที่ใช้แต่งตั้ง คือ ระดับช านาญการพิเศษ  

2.3 ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า : ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                 
ครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) ได้แต่น าหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกฯ เข้าท่ี
ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบเท่านั้น ไม่ได้น าร่างประกาศการคัดเลือกฯ ขอความเห็นชอบด้วย  
  ขอชี้แจงว่า : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้น าเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกฯ ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ผ่านมา เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดังกล่าว เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 น าไปใช้เป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการ
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งตั้ง หรือการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เนื่องจากหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกฉบับเดิม เป็นการประกาศใช้ร่วมกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการย้าย การโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมและไม่
ชัดเจน ยากต่อการน ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกฯ  
   ต่อมา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดังกล่าวแล้ว และเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งว่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และเพ่ือประโยชน์ทางราชการอย่างสูงสุด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติอนุมัติ 
(เพ่ิมเติม) โดยเห็นสมควรอนุมัติให้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ) และประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
โดยเห็นชอบร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว ตามที่ได้เคยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และน าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น อนึ่ง ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ดังกล่าว ไม่เป็นการจ ากัดสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แต่อย่างใด โดยเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดในประกาศ ที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว การด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2548 ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   ดังนี้ 
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1. มีมติให้แยกประกาศฯ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง 
(ย้าย) ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ และด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งในต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

2. มีมติให้ยกเลิกการหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

3. มีมติเห็นชอบร่างประกาศคัดเลือกบุคคลฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ตามท่ีได้น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เพ่ือให้น ามาประกาศและด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยอนุโลม 

4. กรณีประกาศคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ได้น าเสนอร่างประกาศต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการประกาศฯ โดยไม่มีข้อทักท้วงหรือ
ข้อโต้แย้งใดๆ  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทย

ฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2562  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้นก่อนน าเสนอ กศจ.
กาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

 

นายอุดม  เหลืองสด  ประธาน อกศจ. – ตามประเด็นแห่งการร้องเรียนขอความเป็นธรรมใน           
การพิจารณาประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม  จะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้มีโอกาสสมัครตามความประสงค์ของตนเอง  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เนื่องจากเป็น
ภาพรวมของจังหวัด 

นายอาดุลย์  พรมแสง  อนุกรรมการ – มีประเด็นทีท่วงติง  ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1  ประกาศรับสมัครการคัดเลือกไม่เปิดกว้าง และไม่เหมาะสม เนื่องจาก 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม)   

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม)   

ประเด็นที่ 2  มีการล็อคสเปค เอ้ือต่อบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 1   เนื่องจาก  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระบุคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นระดับช านาญการ  แต่ต าแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป  ระบุคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ ควรพิจารณาในภาพรวมของจังหวัด 

นายนันทพล  พงษ์สรอย  อนุกรรมการ - เสนอให้น าเรื่องชี้แจงและน าเรียนท่านประธาน กศจ. 
พิจารณาให้ถูกต้อง รอบด้านอีกครั้ง 

นายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  - ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  หากคณะอนุกรรมการมีมติ
เช่นใด  ให้สามารถเสนอวาระให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาใหม่ 
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หลังจากนั้น  ท่านประธาน อกศจ. จึงหารือที่ประชุมว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า  จึงมีมติให้ยกเลิก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามที่      
ผู้ร้องเรียนได้ร้องขอความเป็นธรรม เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีการด าเนินการ 
ประกาศคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) ฯ ก่อนที่จะมีการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งฯ และการด าเนินการ
คัดเลือกนั้น อยากให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งช านาญการ และช านาญการพิเศษ สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกพร้อมกัน โดยเท่าเทียมกัน  ตามหลักความเสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
โปรดพิจารณาทบทวน กรณีการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ว่าจะยกค าร้องตามท่ีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง หรือจะพิจารณา
ให้ยกเลิกประกาศคัดเลือกฯ ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  

ทั้งนี้  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ชี้แจงต้องประเด็นที่ผู้ร้องเรียนมายังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว             
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 20 หน้า 255-258 )           

 

ความเห็น กศจ.กาญจนบุรี 
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  ได้พิจารณาการร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีประกาศรับสมัครคัดเลือก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ- ชี้แจงที่ประชุมว่า 
เนื่องจาก ที่ อกศจ.กาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้วว่า  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   คัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ไม่เป็นธรรม  จึงขอให้ 
กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาค าร้องทุกข์   

นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ชี้แจงว่า – ประเด็นที่ 1 ในการบริหารอัตราก าลัง เป็นการบริหารจัดการตามอ านาจ
หน้าที่ของตนเองที่ก าหนดไว้ใน พรบ.การศึกษา  ประเด็นที่ 2 ในการก าหนดอัตราก าลัง กคศ.อนุมัติกรอบอัตราก าลังให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ จะได้รับการจัดสรรจ านวนไม่เท่ากัน ส าหรับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีต าแหน่ง
ระดับช านาญการพิเศษ ได้เพียงต าแหน่งเดียว  คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม  ซึ่งเดิมมี 2 ต าแหน่ง  แต่ปัจจุบันก าหนดไว้
เพียงต าแหน่งเดียว  ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะมีโอกาสได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการ ซึ่งมีเพียงต าแหน่งเดียว คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม   เป็นต าแหน่งที่ได้รับจากผู้เกษียณอายุราชการ  ซึ่งไม่ได้
เป็นต าแหน่งว่างปกติ  เป็นต าแหน่งว่างจากการเกษียณ ซึ่ง สพฐ.  ก าหนดว่า ต้องมีต าแหน่งว่างเพ่ือทดแทนต าแหน่ง
เกษียณ  หากส านักงานเขตพ้ืนพ้ืนที่จะใช้ต าแหน่ง  ต้องด าเนินการเลื่อนไหล ซึ่งหมายถึงน าผู้มีต าแหน่งระดับช านาญการ
เลื่อนเป็นระดับช านาญการพิเศษ  และน าต าแหน่งว่างของผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนมายุบทดแทนกับต าแหน่งที่ใช้เลื่อน
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เป็นระดับช านาญการพิเศษ  ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.  และสพฐ.  ก าหนด  ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการย้าย ก่อนถึงจะด าเนินการเลื่อน แต่อย่างใด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงได้พิจารณาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด  ประเด็นที่ 3  ในการจัดท าร่างประกาศ ได้น าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และได้รับอนุมัติให้ด าเนินการประกาศ โดยแยกเป็น 2 ประกาศ คือ ประกาศเพ่ือสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  และประกาศเพ่ือเลื่อนในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งริมการจัดการศึกษา  ซึ่งในการ
ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกประการ ใน
การย้ายหรือเลื่อน ต าแหน่ง 38 ค (2)  ได้ด าเนินการตามหนังสือที่ นร.1006/ว 10 ของส านักงาน ก.พ. โดยอนุโลม  

นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ชี้แจงว่า -  

ตามผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทกข์ จ านวน 3 ข้อ  ข้อที่ 1  เป็นการร้องทุกข์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จึงไม่ขออภิปราย  ข้อที่ 2  กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ถึงมี
ความประสงค์ประกาศคัดเลือกในระดับช านาญการพิเศษ โดยการคัดเลือกเพื่อเลื่อน  เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 
ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการย้ายและเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยให้ด าเนินการตามหนังสือที่ นร.1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
ของส านักงาน ก.พ. โดยอนุโลม ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการตาม ว 10 
กรณีท่ี 1 คัดเลือกเพ่ือย้าย  และกรณีที่ 2 คัดเลือกเพ่ือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  เหตุผลที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  เลือกกรณีที่ 2 คัดเลือกเพ่ือเลื่อน เนื่องจาก เขต 4  มีอัตราก าลังที่ขาดแคลน 
และเป็นวิกฤตปัญหาที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน  ตามกรอบให้มีบุคลากรปฏิบัติงาน 46 ต าแหน่ง แต่ขณะนี้มีผู้ปฏิบัติงาน 
เพียง 11 ต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอ านวยการ  มีผู้ปฏิบัติงานเพียง 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ  และ
อีก 3 คน เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ถ้าเลือกด าเนินการในกรณีที่ 1 เพ่ือย้ายก่อน  ก็จะไม่มีผู้มาท างาน เนื่องจากได้สอบถามด้วย
วาจาจากเขตพ้ืนทีการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  ก็ทราบว่าไม่มีใครย้ายมา  ฉะนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จึงเลือกกรณีที่ 2  คัดเลือกเพ่ือเลื่อน  ส าหรับประเด็นตามข้อ 3   ที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้าง
ว่า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  ได้เสนอวาระเข้าที่ประชุม กศจ.
เรียบร้อยแล้ว 

นายอุดม  เหลืองสด  กรรมการ -  กล่าวว่า  วัฒนธรรมในการท างาน ควรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
การเปิดกว้างให้ผู้มีคุณสมบัติ และมีความสามารถในระดับช านาญการพิเศษ  ได้มีโอกาสย้ายก่อน  แต่หากไม่พิจารณา
ทบทวน ต่อไปการด าเนินงานจะไม่เป็นภาพรวมของจังหวัด  จะเป็นลักษณะการพิจารณา เขตใคร เขตมัน  คนนอกเขตก็จะ
ไม่มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงาน 

ประธาน กศจ. -  กล่าวว่า   การร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4    เป็นการด าเนินการตามที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม กศจ.  
ซึ่งได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตาม หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ส าหรับระดับ 8 ลงมา จึงเป็นการด าเนินการตามระเบียบกฎหมายก าหนดแล้ว 
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มติ กศจ.   
กศจ.กาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ยกค าร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เป็นไปตามความ
ประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง โดยมีเหตุผลความจ าเป็นของการใช้ต าแหน่งว่างดังกล่ าวได้
ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ โดยที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกตามมติ
และกระบวนการด าเนินการคัดเลือกที่ กศจ.กาญจนบุรี อนุมัติแล้ว ซึ่งเป็นไปตามตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ส าหรับระดับ 8 ลงมา ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ท าหนังสือชี้แจ้งเหตุผลของการด าเนินการคัดเลือกไปยังศูนย์ด ารงธรรมต่อไป 
            

ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.20 การด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้เดิม ประธานฯ 
ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยไม่อนุญาตให้ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ , พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์  , 
นายศิวโรฒ  จิตนิยม และนายอุดม  เหลืองสด  เข้าร่วมพิจารณา  และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้อง
ประชุม   

 

6.20  เรื่อง   การด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามวิธีการที่ได้ก าหนด
ไว้เดิม 

ค าขอ 
                   ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้วินิจฉัย ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด ตามข้อ ๗ (๔)  และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๙ (๔) ของค าสั่งหัวหน้า คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสอง ปี
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หรือ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด มีค าสั่งแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน  กว่าสองวาระมิได้ 
นั้น  

   บัดนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แจ้งแนวทาง
การด าเนินการสรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. และอกศจ. ดังนี้ 
                     ๑.คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๓ ของค าสั่งหัวหน้า คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ       ลงวันที่ ๓ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีค าวินิจฉัยกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาม ข้อ ๗ (๔) และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๙ (๔) ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิใน
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คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีค่าสั่งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหม่   และให ้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด่าเนินการ
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตามหลักการและวิธีการที่ได้ก่าหนดไว้เดิม  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ – ๓  
                     ๒.คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้จัดท าปฏิทิน
ก าหนดเวลาในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมาให้ ส าหรับจังหวัดใดที่ได้
ด าเนินการไปแล้วให้แจ้งรายชื่อไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดใดยังไม่ได้ด่าเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ ขอให้ด่าเนินการไปตามปฏิทินที่ก่าหนด (๓ พ.ค.-๑๕ ก.ค.๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔                    

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
       ๑. ข้อ ๗ (๔) ของค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๓ หน้า ๑๗) 
                 ๒. ข้อ ๙ (๔) ของค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๔ หน้า ๑๘-๑๙) 
                ๓. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   ที่ ๗๘๕/
๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข 
๕) 
                ๔. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๑๐๖๐/
๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข 
๖) 
                ๕. ข้อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  (เอกสารหมายเลข ๗) 
                ๖.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๘)          
               ๗.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๙)    
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               ๑. การเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ./อกศจ. 
                  ๑.๑ให้ กศจ.แต่ละแห่งสรรหาผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้จ านวนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหน่ึงคน  
                    “ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคล 
                     “ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ” หมายถึงองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย 
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                      ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และผู้แทนองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรภาคเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพแล้วแต่กรณี และจะต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพและกรอกประวัติส่วนตัว 
                      “ผู้แทนภาคประชาชน” จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดท่ีจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกศจ. ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และจะต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านซึ่งรับรองความถูกต้องประกอบด้วย 
                     ๑.๒ คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ./อกศจ. 
                           ๑.๒.๑ มีสัญชาติไทย 
                           ๑.๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์                                         
                           ๑.๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           ๑.๒.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                           ๑.๒.๕ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ  และการประกอบวิชาชีพ 
                           ๑.๒.๖ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่  ที่ปรึกษา  หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
                           ๑.๒.๗ ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เกินกว่าหนึ่งแห่ง 
                           ๑.๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                            ๑.๒.๙ ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก  ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
                            ๑.๒.๑๐ ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                            ๑.๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกท้องถิ่น 
                            ๑.๒.๑๒) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   ๑.๓  การพ้นจากต่าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ./อกศจ. 
                             ๑.๓.๑  ตาย 
                             ๑.๓.๒  ลาออก 
                             ๑.๓.๓ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการศึกษาธิการจังหวัด         
                             ๑.๓.๔ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
                             ๑.๓.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง    
                อนึ่งเมือ่ต าแหน่งกรรมการว่างลงให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทนภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันที่กรรมการว่างลง 
                   ๑.๔ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.กาญจนบุรี ที่จะต้องพ้นวาระในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ จ่านวน ๖ ราย ดังนี้   
                              ๑) นายเฉลิมฉัตร   จันทร์อินทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
                              ๒) นายวรรษภณ   แสงเป่า              ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  
                              ๓) นายศิวโรฒ      จิตนิยม    ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนภาคประชาชน 
                              ๔) พลตรีเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
                              ๕) นายอุดม       เหลืองสด    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
                              ๖) นายวิเชียร     เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ   
                    อนึ่ง ล าดับที่  ๒) ได้ลาออกจาก กศจ. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือไปสมัครเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง (ส.ส.) 
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  ๒. การเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอกศจ. 
                   ๒.๑ ตามข้อ ๙  ของค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐   เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การ
ก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา  
                         ให้ อกศจ. ประกอบด้วย 
                         (๑) กรรมการใน กศจ. จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
                         (๒) กรรมการใน กศจ. จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
                         (๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัดจ านวนสอง
คนเป็นอนุกรรมการ 
                         (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
                         (๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
                        อนึ่ง ในข้อ (๑)  (๒) เลือกจาก กศจ. ชุดใหม่ เพ่ือเป็นประธานอกศจ. จ านวน ๑ คน และ
อนุกรรมการในอกศจ.จ านวน ๒ คน,ในข้อ (๓) จ านวน ๒ คน ปัจจุบัน ได้แก่  นายอาดุลย์   พรมแสง  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และนายสรศักดิ์  ไสยะหุต ผู้อ านวยการโรงเรียนหนอง
ปรือพิทยาคม สพม. ๘ ส าหรับในข้อ (๔) กศจ. ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ. แทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต้องพ้นวาระ จ านวน ๓ คน           
                     ๒.๒ รายช่ืออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอกศจ.กาญจนบุรีตามข้อ (๔) ที่จะต้องพ้นวาระในวันที่ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ่านวน ๓ ราย ดังนี้ 
                           ๒.๒.๑ นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์     อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
                           ๒.๒.๒ นายนันทพล  พงษ์สรอย         อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
                           ๒.๒.๓ นายจักกฤษ  แย้มสรวล          อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
                         อนึ่ง  ล าดับที่ ๒.๒.๑ ได้ลาออกจากอกศจ.เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือไปด ารงต าแหน่ง
อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดี
จังหวัดหนองคาย และล าดับที่ ๒.๒.๓ ได้ลาออกจากอกศจ. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือไปสมัครเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่ง ทางการเมือง (ส.ส.) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                ๑. กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.กาญจนบุรี พ้นจากต าแหน่งตามวาระ (ครบวาระในวันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒)  เห็นสมควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.  ตาม
หลักการและวิธีการท่ีได้ก าหนด และแจ้งรายช่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคแต่งตั้งต่อไป                                                                    
                 ๒. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.กาญจนบุรี (อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ (ครบ
วาระ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)  เห็นสมควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอกศจ.  
ตามหลักการและวิธีการท่ีไ ด้ก าหนด และแจ้งรายชื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งต่อไป   
                ๓. การพิจารณาเสนอชื่อประธานอกศจ. จ านวน ๑ คน และอนุกรรมการในอกศจ.จ านวน ๒ คน  ซึ่งต้อง
มาจากกรรมการ กศจ. (ชุดใหม่) เห็นสมควรเสนอรายชื่อไปในคราวเดียวกันในครั้งนี้                                            
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
๑.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ

โปรดพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาการจังหวัด
กาญจนบุรี   
 ดังนี้ 
                     ๑. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน) 
                     ๒.นายสุรสีห์       พลไชยวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) 
                     ๓. นายชนะ         อปราชิตา    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนภาคประชาชน) 
                     ๔. นายโอภาส      เจริญเชื้อ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                     ๕. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                     ๖. นายบุญชู       วิวัฒนาทร    ผู้ทรงคุณวุฒิ               

๒.  ขอมติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ กศจ.โปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 
กศจ.  

๓. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการกศจ.
กาญจนบุรี ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการในกศจ.   
๓.๒ เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

(ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
๓.๓ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 

 

มติ กศจ.   
๑. เห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ตามรายชื่อทั้ง 

๖ ราย 
              ๒. อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการกศจ.กาญจนบุรี 
ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการในกศจ.   
๒.๒ เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ. ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๓ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

 

           
หลังได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.22 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้อนุญาตให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  , พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์  , นายศิวโรฒ  จิตนิยม และ
นายอุดม  เหลืองสด  กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
 

 

6.21  เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ลับ) 

6.22  เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ลับ) 

6.23  เรื่อง  ร้องทุกข์ (สพม.8)  (ลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
- ไม่มี    - 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
























































































































































































































































































































































