
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 

ครั้งที่ 8/2562 
เมื่อวันศุกรท์ี่  30  สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชมุเอราวณั ชั้น 4  ศาลากลางจงัหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

“เล่มที่ 1” 



สารบัญเร่ือง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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วันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
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ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-3 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562   เมื่อวันที่ 27  
มิถุนายน  2562 

3 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  3.1 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการ
ค ัดเล ือกศ ึกษาน ิ เทศก ์ ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

3-5 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

6 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 รับทราบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

6-8 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (กศจ.) 
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา พ.ศ.2562 

8 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

8 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

9-10 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 ร ับทราบผลการพิจารณาคำร ้องทุกข ์ ราย นางสาวแสงอรุณ      
ประสพกาญจน์ 

10 

ระเบียบวาระท่ี  5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

11 
 
 
 



ระเบียบวาระที่   (ต่อ)                                                                            หน้า 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 

2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต  1 ,  เขต 2 , เขต 3 และ เขต 4 

11-15 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำ
แผนบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี 

15-16 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 4                

16-20 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

21 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

21-24 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การคัดเล ือกบุคคลเพื ่อบรรจ ุและแต่งตั ้งเข ้าร ับราชการ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี
การศึกษา พ.ศ.2562 

25-29 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

30-33 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การขอส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอ่ืน 

34-35 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

36-37 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณี
พิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

38-39 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 ขออนุมัตใิช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

40-43 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

44-49 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

50-58 



ระเบียบวาระที่   (ต่อ)                                                                             หน้า 
ระเบียบวาระท่ี  6.10 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

59-63 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

64-66 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
2)  ตาม ว 17/2552 

67-69 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3)  
ตาม ว 17/2552 

70-76 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ตาม ว 
17/2552 

77-78 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เล ื ่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะคร ูชำนาญการพิเศษ (ว 
21/2560) 

79-80 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ                    
(ว 21/2560) 

81-83 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 เรื่องร้องทุกข์   สพป.กาญจนบุรี เขต 1  (ลับ) 
 

84 

 

ระเบียบวาระท่ี  7 
 

เรื่องอ่ืน ๆ  
 

84 

 - ไม่มี - 84 
ภาคผนวก  85 
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระท่ี 4.2 86-88 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระท่ี 4.3 89-105 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระท่ี 4.4 106-110 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระท่ี 4.5 111-117 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 118-120 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 121-124 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 125-126 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 127-128 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 129-130 
 เอกสารแนบหมายเลข 10  แนบท้ายวาระท่ี 6.16 131-136 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งท่ี 8/2562 

วันศุกร์ท่ี  30  สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
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ผู้มาประชมุ 
1. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกจิ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุี 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
2. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 

 รักษาการในตำแหนง่ศึกษาธิการ ภาค 3 
3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี

                                       ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
4. ว่าที่ร้อยตรปีาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ 

 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
5.  นายวิรัช  ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

7. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
9. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
10. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
11. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล                                  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. 

3. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. นายวิเชียร  เจนตระกลูโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางพรทพิย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแมน  คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3. นางชุติกานต์ สามบูศร ี รักษาการ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.8 
4. นางเบญญาภา  เพิ่มพูน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
5. นายอภิชัย  สรรพวุธ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร  สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
6. นางมาริษา  ประดิษฐพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7. นายสราวุธ  พูลพิพัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
8. นางลภัสดา  สอนใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
9. นางสาวฐิติมา  พรหมมา นักทรัพยากรบุคคล  สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
10. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุร ี
12. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารกัษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุร ี
13. นางสาวสาวิณี  สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร  ศธจ.กาญจนบรุ ี
14.  นางสาวดาราณี แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี
15. นางพิชาภัค  อยู่สุข                นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี

 

เริ่มประชมุเวลา  13.30 น. 
 

ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพื่อได้ช้ีแจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที ่ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจน บุรี        
ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
แทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน กศจ. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เป็น
ประธานกรรมการ  สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นกรรมการ และท้องถ่ินอำเภอ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ติดตาม กำกับดูแล และตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน
โรงเรียนทุกสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อำเภอ (ที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน) ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนติดตามและตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในโรงเรียน
ทุกสงักัด  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อำเภอ (ที่ได้รบัเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียน)  

3. หากพบปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกบัโครงการอาหารกลางวันให้รายงานจังหวัดกาญจนบุรทีราบ  ทั้งนี้ ให้
รายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 30 ของเดอืน 
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4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับและติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนติดตามและ
ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562   

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั ้งที่ 7/2562 เมื ่อวันที ่ 30  
กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม   รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่  7/2562 เมือ่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

3.1     เร ื ่อง  ขอเปลี ่ยนแปลงการใช้อัตราว่าง เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ผ่านการคัดเลือก
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่าง  เพื่อใชใ้นการบรรจุและ

แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53 และมาตรา 56แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 

3. หนังสือสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3944 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 

4.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่  6/ 2562  เมื่อวันที่  27 
มิถุนายน  2562  มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  ตามตำแหน่งว่างและ
คุณวุฒิที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ  จำนวน 10 อัตรา ดังนี้ 

 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ

กลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก 

ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่
ตำแหน่ง

เบิกจ่ายตรง 
อันดับ เงินเดือน หน่วยงาน 

1 วิทยาศาสตร ์ 93 0003927 คศ.3 58,690 สพป.กาญจนบรุี เขต1 
2 ภาษาไทย 12 0005540 คศ.3 58,390 สพป.กาญจนบรุี เขต2 
3 ภาษาอังกฤษ 54 0005542 คศ.3 58,390 สพป.กาญจนบรุี เขต2 
4 ภาษาอังกฤษ 49 0006720 คศ.3 51,170 สพป.กาญจนบรุี เขต3 
5 คณิตศาสตร์ 50 0006733 คศ.4 66,960 สพป.กาญจนบรุี เขต3 
6 ภาษาไทย 9 0007910 คศ.1 15,440 สพป.กาญจนบรุี เขต4 
7 คณิตศาสตร์ 11 0007912 คศ.2 29,140 สพป.กาญจนบรุี เขต4 
8 ภาษาอังกฤษ 12 0007913 คศ.3 62,100 สพป.กาญจนบรุี เขต4 
9 สังคมศึกษา 25 0007925 คศ.2 43,080 สพป.กาญจนบรุี เขต4 

10 การศึกษาปฐมวัย 26 0007926 คศ.4 63,810 สพป.กาญจนบรุี เขต4 
 
2. จากการดำเนินการตามข้อ 1.   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการคัดเลือกโดยเรียง

ตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามกลุ่มวิชาเอก  จากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึน
บัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2562  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ  ณ  วันที่ 27  สิงหาคม  2562  ดังนี้ 

    2.1  กลุ่มวิชาที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก และต้องไปเข้ารับการพัฒนา ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน  5  ราย  ประกอบด้วย 

 

1) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
ลำดับ

ท่ี 
เลขประจำตัว                             

ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 0311002 นางสาวนุชนารถ  ศรีจันทรอ์ินทร ์ บรรจลุำดับที่ 1 
(สพป.กาญจนบรุี เขต 4) 

 

2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
ลำดับ

ท่ี 
เลขประจำตัว                             

ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 0311005 นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์ บรรจลุำดับที่ 1 
(สพป.กาญจนบรุี เขต 3 /4) 
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3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
ลำดับ

ท่ี 
เลขประจำตัว                             

ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 0311003 นางปาณิสรา  ลัดดากุล บรรจลุำดับที่ 1 
(สพป.กาญจนบรุี เขต 1) 2 0311006 นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์ 

3 0311004 นางสาวอารมณ์  สระทองจวง 
 

    2.2  กลุ ่มวิชาที ่ไม่มีผู ้ผ ่านการคัดเลือก และไม่มีผู ้สมัคร เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตราว่าง ดังนี้ 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่ม

วิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 

 
จำนวนอัตราว่าง 

 
หน่วยงาน 

1 ปฐมวัย 1 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
2 ภาษาไทย 2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 / เขต 4 
3 ภาษาอังกฤษ 3 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 / เขต 3 /เขต 4 
 รวม 6  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เขต 3  และเขต 4  แจ้งว่าขอเปลี่ยนแปลง
ความต้องการวิชาเอกผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

 

ท่ี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ความต้องการวิชาเอกเดิม ความต้องการวิชาเอกใหม่ 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควร   อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เขต 3 และเขต 4  เปลี่ยนแปลงวิชาเอกเปลี่ยนแปลงความต้องการสาขา
วิชาเอก  จากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึนบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะ

พิจารณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เขต 3  และเขต 4 เปลี่ยนแปลงความต้องการสาขา
วิชาเอก  เพื ่อใช้บรรจุและแต่งตั ้งผู ้ผ ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ตามบัญชีรายชื ่อผู ้ได้ร ับ           
การคัดเลือกและขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562  
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     



6 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

 

4.1  เรื่อง   รับทราบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศกึษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา
ของกระกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการ
เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีหลักการ ดังนี้ 

๑. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของรัฐมนตรีว่า          
การกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบาย 
ประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล  
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู ้เรียนในด้านสุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล  
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะทีสำคัญ

ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้รักและประเมินตนเอง 
ระดับประถมศึกษา  
มุ่งคำนึงถึงพหุปญัญาของของผูเ้รยีนรายบุคคลทีห่ลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

               1. ปลูกฝังความมรีะเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม่)  เน้นเพื่อการสือ่สาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

หรือสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น  

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนร 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา  
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จ ัดการเรียนรู ้ด ้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ( STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น 

ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
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ระดับอาชีวศึกษา  
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนภูมิประเทศหรือ

ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้ดจิิทลั เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรบัหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพฒันากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค                            
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชนผูเ้รียนที่สำเรจ็หลักสูตร สามารถมงีานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1.เรียนรู้การใช้ดิจิทลั เพื่อใช้เปน็เครือ่งมือสำหรบัหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดทำหลักสูตรพฒันาอาชีพทีเ่หมาะสมสำหรบัผูท้ี่เข้าสูส่งัคมสงูวัย                          
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมลู (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจทิัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทัง้ระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ให้

ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนบัสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตามความต้องการ

จำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด

การศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อต่อการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจน
กับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 
และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลกัสตูรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุ
ปัญญาของผู้เรียน 

10.ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ  
มีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการใน
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ
ดำเนินงานเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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ทั ้งน ี ้  สำน ักงานศึกษาธ ิการจังหว ัดกาญจนบ ุร ี ได ้ เผยแพร ่ประกาศนโยบายและจุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังกล่าว ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในและ
นอกกระทรวงศึกษาธิการทราบแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2  เรื่อง   รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (กศจ.) เกี่ยวกบัการ

รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา พ.ศ.
2562   

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เข้าร่วมประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีสาระสำคัญดังนี้ 

1. แนวทางและหลักการของร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนยึดหลักการกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน คือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
และโรงเรียน เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ มีความเป็นไปได้จริงและเกิดความเข้มแข็ง โดยจะต้อง
ยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษาและคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งให้ท้องถ่ิน ชุมชน สถานศึกษา และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (กศจ.)  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 
หน้า 86-88) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผา่นการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
                 เข้ารับราชการ เปน็ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย   
                 กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
                  ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั ้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรดีำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบั
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 และอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จำนวน 78 อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามกลุ่ม
วิชาเอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
มารายงานตัวและเลือกโรงเรียน จำนวน 72 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 72 ราย ตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 519/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 
หน้า  89-105) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและ   
                 บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 7/2562 เมื ่อวันที ่ 30 
กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ 
ราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยให้คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี โดยการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็น
จำนวนสามเท่าของตำแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2556 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บัญชีกรมธนารักษ์ และบัญชีกรมการขนส่งทางบก โดยการเรียกผู้สอบ
แข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย 

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี     
ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 

 

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ลำดับท่ี เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0106 นางสาววิชุดา  เอ่ียมรักษา 

บรรจุลำดับที่ 1 
 

2 0101 นางสาวชนิดา  วัฒถากุล 
3 0107 นางสาวอัฉราพรรณ อ่ินทา 
4 0105 นางสาวณัฐธิดา  รวมสกุล 
5 0102 นางสาววัณณิตา  อุ่ยเจริญ 
6 0104 นางสาวศศิกานต์  ชัยลิ้นฟ้า 
7 0103 นางสาวธัญญธร  ยอดออน 

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ลำดับท่ี เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0305 นางสาวนันท์ธัญพัชร์  ทองประเทือง 

บรรจุลำดับที่ 1 
ถึง ลำดับที่ 3 

2 0303 นางสาวณัฏฐณิชา สาติบุตร 
3 0307 นางสาวพิมพ์พนิต  แก้วบุตร 
4 0304 นางสาวมนจิรา  คงแก้ว 
5 0301 นางสาวกัญญาพัช  หาญสาริกิจ 
6 0306 นางสาวธนสร  ธนังเศรษฐ 
7 0302 นายเมทัต  สุจริตชรภัทร์ 

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 
ลำดับท่ี เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0405 นางสาวสุพรรณี  วรรณภิระ 

บรรจุลำดับที่ 1 
ถึง ลำดับที่ 7 

2 0406 นางตะวันฉาย  บุญกองชาติ 
3 0402 นางสาวณัฐณิชา  ชัยยา 
4 0403 นางสาวธนันธร  ศรีลาวงษ์ 
5 0404 นางสาวจณิสตา  จันทร์ทรง 
6 0407 นางสาวอรอุมา  อินทร์ทรัพย์ 
7 0408 นายธีระศักดิ์  ไพพงษ์ 
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4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ลำดับท่ี เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0501 นางสาวอัญมณี  ทองคำ 

บรรจุลำดับ 
ที่ 1 ถึง ลำดับ

ที่ 6 
 

2 0502 นางสาวสุมิตรา  ลิ้มตระกูล 
3 0508 นางสาวธัญธิตา กิจสมดี 
4 0503 นางนิภากร  นันทะเสนีย์ 
5 0504 นางสาวจ๋ามคำ  ภมรกุล 
6 0506 นางสุพัตรา  ธิติดำรง 
7 0505 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณิสรา  โออินทร์ 
8 0507 นางสาวประภาวรรณ บุญช่วย 

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 
ราย เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 106-110) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.5  เรื่อง     รับทราบผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ ราย นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์  

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้รายงานผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ ของนางสาว
แสงอรุณ  ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ในขณะนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยได้ร้องทุกข์เรื่องการพิจารณาการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษาไม่เป็นธรรม ตามมติ          
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
ซึ่งมีมติอนุมัติย้ายนายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ไปดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรยีน
เทพมงคลรังษี และให้ย้ายนายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำ นวยการ
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

บัดนี้ ก.ค.ศ.โดยมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทำการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาแล้วคำร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยก       
คำร้องทุกข์   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 111-117) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565  
                   ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  1 ,  เขต 2 , เขต 3  
                   และ เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี

การศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 ,   เขต 2 , เขต 3  และ 
เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบยีบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ที ่ ศธ 04006/ว 4742  ลงวันที ่ 9 สิงหาคม 2562 เรื ่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี
การศึกษา 2562 – 2565 

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                      ข้อ 8 (1)  ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
                   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 120 คนลงมา) จำนวน 67  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
48.20 ของโรงเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยดำเนินการตามรูปแบบแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด มีสาระสำคัญประกอบด้วย 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส่วนท่ี 1  ความเป็นมาและสภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

ความเป็นมา     
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนขนาดเล็ก    
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปี 2559 - 2561  

ส่วนท่ี 2  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี 3  แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียน Stand Alone 
โรงเรียนในพื้นที่ปกต ิ

ส่วนท่ี 4  การบริหารอัตรากำลัง 
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สรุปแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 67  

โรงเรียน ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชุมชนชนบท มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ดังนี้  
1. ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนพื้นที่สูง (Stand Alone) จำนวน  32  โรงเรียน  
2. ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ  จำนวน  35  โรงเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2562 – 2565 โดยมีแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ จำนวน  15   โรงเรียน ดังนี้    
                            ปีการศึกษา 2562   จำนวน   1   โรงเรียน               
                            ปีการศึกษา 2563   จำนวน   5   โรงเรียน               
                            ปีการศึกษา 2564   จำนวน   6   โรงเรียน               
                            ปีการศึกษา 2565   จำนวน   3   โรงเรียน 
 

(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 1) 

2. แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  101 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 45.55 
ของโรงเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดทำ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2562 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยดำเนินการตามรูปแบบแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มี
สาระสำคัญประกอบด้วย 

                    บทสรุปผู้บริหาร 
                    ภาพรวมของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

         ส่วนท่ี 1  ความเป็นมาและสภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก 
                ความเป็นมา     
                       สภาพปัจจุบันของโรงเรียนขนาดเลก็    
                       ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปี 2559 - 2561  
           ส่วนท่ี 2  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านมา 
                   ส่วนท่ี 3  แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
                       โรงเรียน Stand Alone 
                                 โรงเรียนในพื้นทีป่กต ิ
                    ส่วนท่ี 4  การบริหารอัตรากำลัง 
                   ภาคผนวก  

           สรุปแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 46 
โรงเรียน ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชุมชนชนบท มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ  จำนวน 46 โรงเรียน 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2562 – 2565 โดยมีแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ  จำนวน  46  โรงเรียน ดังนี้ 
                            ปีการศึกษา 2564   จำนวน   5   โรงเรียน               
                            ปีการศึกษา 2565   จำนวน   39   โรงเรียน 

 

 (รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 2) 

3. แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  79 (1) 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.32 
ของโรงเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้จัดทำ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2562 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยดำเนินการตามรูปแบบแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มี
สาระสำคัญประกอบด้วย 

บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส่วนท่ี 1  ความเป็นมาและสภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

ความเป็นมา     
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนขนาดเล็ก    
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปี 2559 - 2561  

ส่วนท่ี 2  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี 3  แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียน Stand Alone 
โรงเรียนในพื้นที่ปกต ิ

ส่วนท่ี 4  การบริหารอัตรากำลัง 
            ภาคผนวก  
สรุปแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเร ียนขนาดเล ็กในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษากาญจนบ ุร ี  เขต 3                  

จำนวน 20 โรงเรียน ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชุมชนชนบท มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ดังนี้  
1. ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนพื้นที่สูง (Stand Alone) จำนวน 16 โรงเรียน  
2. ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ จำนวน 4 โรงเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2562 – 2565 โดยมีแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ จำนวน  2  โรงเรียน ดังนี้    

                                           แผนการควบรวมโรงเรียน ปี 2564 
โรงเรียนหลัก โรงเรียนท่ีมาเรียนรวม 

โรงเรียน อำเภอ ตำบล จำนวน 
นร. 

จำนว
นครู 

โรงเรียน อำเภอ ตำบล จำนวน 
นร. 

จำนวน
ครู 

บ้านหนองปรือ ไทรโยค สิงห์ 48 3 บ้านท่าตาเสือ ไทรโยค สิงห์ 32 3 
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   แผนการควบรวมโรงเรียน ปี 2565 
โรงเรียนหลัก โรงเรียนท่ีมาเรียนรวม 

โรงเรียน อำเภอ ตำบล 
จำนวน 

นร. 
จำนวน

ครู 
โรงเรียน อำเภอ ตำบล 

จำนวน 
นร. 

จำนวน
ครู 

บ้านลุ่มผึ้ง ไทรโยค ลุ่มสุ่ม 64 5 บ้านหนองขอน ไทรโยค ลุ่มสุ่ม 50 3 

    
 (รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 3) 

 

4. แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  92 โรงเรียน 
โดยมีโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) จำนวน  42  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.65 ของ
โรงเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565  เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง
ความตระหนักรับรู้ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้สำรวจข้อมูลนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี
การศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส่วนท่ี ๑ ความเป็นมาและสภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

ความเป็นมา  
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปี 2559 - 2561  

ส่วนท่ี ๒  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านมา  
ส่วนท่ี ๓  แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

โรงเรียน Stand Alone 
โรงเรียนในพื้นที่ปกต ิ  

ส่วนท่ี 4 การบริหารอัตรากำลัง  
 
สรุปแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีรูปแบบการบริหารจัดการ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลักขนาดกลางและใหญ่ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน  28  

โรงเรียน 
2.  โรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลักขนาดเล็กด้วยกัน ในปีการศึกษา 2565  จำนวน  8  

โรงเรียน 
3. โรงเรียนขนาดเล็กที่ยืนยันไม่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นใด ภายในปีการศึกษา 2565 จำนวน  6  

โรงเรียน 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 4) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3 
และ เขต 4  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี
การศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทั้ง 4 เขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  

จะพิจารณาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  1 , เขต 2 , เขต 3 และ เขต 4  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ
หรือไม่ ประการใด 
มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ   
 

5.2   เรื่อง    ขอความเห็นชอบ (รา่ง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุร ี

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
                   ข้อ 8 (1)  ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื ่อให้มีการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี แผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กแบบข้ันบันไดที่มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทุกจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการกำหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทำ (ร่าง) คำสั่ง
จังหวัดกาญจนบุรี ที่........... /2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดกาญจนบุรี  (รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 5) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า   เพื ่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จ ึงเห็นสมควร แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอยา่งเป็น
รูปธรรม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                     

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
กาญจนบุรี 

  

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ    
  

5.3     เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
                   2562  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2  
                   และ เขต 4                
 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และ       
เขต 4    (รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม  หมายเลข 6)            

 

กฎหมาย ระเบยีบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562   

ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเปน็ต้องโอนงบประมาณรายจา่ย โอนเงินจัดสรรหรอื
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย 

ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด 

2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจดัสรร พ.ศ.
2562 ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลติหรอืโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน 
ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากรรายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบ
ล้านบาทข้ึนไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
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(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่หนึ่งลา้นบาทข้ึนไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสรา้ง ที่มีวงเงินต่อหน่วยต้ังแตส่บิ
ล้านบาทข้ึนไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
  กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงนิจัดสรรหรอืเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกลา่ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้
แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ 

3. คำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ที ่ 1452/2562 สั ่ง ณ วันที่  13 สิงหาคม 
2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว5254 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  “สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ยังมีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงินเหลือ
จ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็มและไม่ได้ถูกโอนกลับส่วนกลาง พิจารณาดำเนินการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว
ได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 โดยดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ที่ 1452/2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 โดยขอให้โอนเป็นค่าสาธารณูปโภคก่อนเป็นลำดับแรก”   
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงิน
ประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ซึ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้ว มีเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,389,600 
บาท  (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)                                                       

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งพิจารณาเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย 
เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจา้งแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่าย  จากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 400,000 บาท และค่าบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 989,600 บาท 

 

ประเด็นท่ีเสนอ 
 

ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,389,600 บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็น งบดำเนินงาน ดังนี ้

1. ค่าสาธารณูปโภค สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 400,000 บาท    
(สี่แสนบาทถ้วน) 
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2. ค่าบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 989,600 บาท 
(เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น   

 2.1 ค่าใช้จ่ายจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปกีารศึกษา 2562 สำหรับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 19 เครือข่ายและสถานศึกษา  เป็นเงิน 373,000 บาท 

 2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ  เป็นเงิน 300,000 บาท 
 2.3 ค่าวัสดุสำนักงาน    เป็นเงิน 300,000 บาท 
 2.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   เป็นเงิน   16,600 บาท 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1,389,600 บาท  (หนึ่งล้านสามแสน
แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็น งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค สำหรับสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด และเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการข้อ 2.1 – 2.4 เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.
2562  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 
ข้อ 8  และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว5254 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562  จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลอืจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

(รายละเอียดประกอบการพิจารณา สพป.กจ.1  เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ     

                    2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจำ

งวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง 
ให้กับโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 แล้ว มีเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,140,097.93 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั ่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง งบประมาณ 
840,000 บาท คงเหลือ 443,100.45 บาท 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา  ภาคบังคับ 
กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 25,256,100 บาท คงเหลือ 696,997.48 บาท          

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบริหาร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย เป็น
งบประมาณที่ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
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 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 443,100.45 บาท 

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นงบดำเนินงาน ค่าบริหารจัดการสำนักงานเขตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 696 ,997.48 บาท 
จำแนกเป็น 
      2.1 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผูท้ำคุณประโยชนท์างการศึกษา    จำนวน 250,000 บาท 
      2.2 ค่าพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  จำนวน 100,000 บาท 
     2.3  สนับสนุนใหก้ับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน               จำนวน 220,000 บาท 
     2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน                          จำนวน  126,997.48 บาท 

ประเด็นท่ีเสนอ 
ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี ้

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 443,100.45 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์) 

 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นงบดำเนินงาน ค่าบริหารจัดการสำนักงานเขตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 696,997.48 บาท (หกแสน
เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) จำแนกเป็น 

 2.1 ส่งเสรมิและยกยอ่งเชิดชูเกียรตผิู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา       จำนวน 250,000 บาท 
   2.2 ค่าพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต      จำนวน 100,000 บาท 
   2.3 สนบัสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน                  จำนวน 220,000 บาท 
   2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน                            จำนวน  126,997.48 บาท 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื ่อความยั ่งยืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง เป็นงบดำเนินงาน ค่า
สาธารณูปโภค จำนวน 443,100.45 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์)  และแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 
696,997.48 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันเกา้ร้อยเก้าสบิเจด็บาทสี่สบิแปดสตางค์) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการข้อ  
2.1 – 2.4  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อ 8  และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04006/ว5254 ลงวันที่ 28 สิงหาคมจึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือ
จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

(รายละเอียดประกอบการพิจารณา สพป.กจ.2  เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ    
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3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจำ
งวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
                             1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 204,680 
บาท 

  2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   ให้กับโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 393,720 บาท  

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วมีเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 598,400 บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบริหาร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ ่งพิจารณาเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที ่เหลือจ่าย เป็น
งบประมาณที่ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
โดยเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 435,600 บาท และงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและประกอบ   จำนวน 162,800 บาท 

 

ประเด็นท่ีเสนอ 
ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้  
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์จำนวน  

41,880 บาท และ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 393,720 บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  435,600 บาท  (สี่แสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 36,300 
บาท โดยใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  
162,800 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประกอบสำนักงาน   จำนวน 162,800 บาท  

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4   ตามรายการข้อ 
1 และ ข้อ 2   เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562  ข้อ 8  และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04006/ว5254 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562  จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณ
เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

(รายละเอียดประกอบการพิจารณา สพป.กจ.4  เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ     
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

6.1     เรื่อง  การจัดสรรอัตราขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่างจาก
การเกษียณอายรุาชการ เมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีขออนุมัติจดัสรรอัตราข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน  294 ตำแหน่ง ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 83  ตำแหน่ง 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 89 ตำแหน่ง 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 53  ตำแหน่ง 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 34 ตำแหน่ง 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 35  ตำแหน่ง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา  41 และมาตรา 43) 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง  เกณฑ์อัตรากำลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง  เกณฑ์อัตรากำลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2558 เรื่อง  การปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/13461 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง  
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4772 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม  2562 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 02137/13461 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แจ้ง
ว่า   ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงาน
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562  และให้นำเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ขอรับการจัดสรรอัตราที่เกษียณอายุราชการดังกล่าวคืน
ทุกตำแหน่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการล่วงหน้า 
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2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4772 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม  2562  ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื ่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น รวมถึง
ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ที่ ก.ค.ศ. และ คปร.กำหนด
อย่างเคร่งครัด  โดยให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน และโครงการทุนต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เพื่อทดแทนข้าราชการครูที่
จะเกษียณอายุราชการทันที เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เพื่อ
พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สถานศึกษาในสังกัดที่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานกำหนด  โดยพิจารณาจากข้อมูล
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10  มิถุนายน 
2562 และสงวนอัตราว่างร้อยละ 25 ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้สำหรับดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ  เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่  ศธ 0206.6/ว 16  ลงวันที ่ 26 พฤศจิกายน 2557  
รายละเอียด ดังนี้ 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 

4.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  83 อัตรา 
-  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน  13  อัตรา  
-  ตำแหน่งครูผูส้อน                       จำนวน  70  อัตรา 

4.2  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  72 อัตรา 
-  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน  6  อัตรา  
-  ตำแหน่งครูผูส้อน                       จำนวน  66  อัตรา 

4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3  จำนวน  30  อัตรา 
-  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน  6   อัตรา  
-  ตำแหน่งครูผูส้อน                       จำนวน  24 อัตรา 

4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4  จำนวน  34  อัตรา 
-         ตำแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา         จำนวน    2  อัตรา  
-         ตำแหน่งครูผู้สอน                       จำนวน  32  อัตรา 

4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  35 อัตรา 
- ตำแหน่งผูบ้รหิารสถานศึกษา         จำนวน      5  อัตรา  
-         ตำแหน่งครูผู้สอน                       จำนวน   30  อัตรา 

 
                     5.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรคืน  ดังนี้ 
                          5.1  สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 ได้รบัจัดสรรคืน จำนวน 83 อัตรา 
(เท่ากับอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน  83  อัตรา)     
                                5.1.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  13  อัตรา 
                              5.1.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 70 อัตรา  ดังนี้ 
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                                        -  จ ัดสรรสำหรับบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพื ่อพัฒนาท้องถ่ิน                                             
จำนวน 19  อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  51  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 13  อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5 หน้า 118-120) 
 

                          5.2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 89 อัตรา  
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 17 อัตรา ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เกลี่ยจาก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น)  
                                5.2.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  6  อัตรา 
                              5.2.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 83 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหรับบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพื ่อพัฒนาท้องถ่ิน                                          
จำนวน 16 อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  67  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 17 อัตรา  

 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 หน้า 121-124) 
 

                          5.3  สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 ได้รบัจัดสรรคืน จำนวน 53 .อัตรา  
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน.23 อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เกลี่ยจาก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น)  
                                5.3.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  6 อัตรา 
                              5.3.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  47  อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหรับบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพื ่อพัฒนาท้องถ่ิน                                          
จำนวน  5  อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  31  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 11  อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 หน้า 125-126) 
                          5.4  สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 ได้รบัจัดสรรคืน จำนวน 34  อัตรา   
                                5.4.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2 อัตรา 
                              5.4.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 32 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหรับบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพื ่อพัฒนาท้องถ่ิน                                            
จำนวน 8 อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  24  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 6 อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 หน้า 127-128) 
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                          5.5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้รับจัดสรรคืนเท่ากับอัตราเกษียณอายุ
ราชการ  คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ พิจารณาให้จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 35 อัตรา                                 
                                5.5.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  5 อัตรา 
                              5.5.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 30 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหรับบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพื ่อพัฒนาท้องถ่ิน                                        
จำนวน 13 อัตรา     
            -   จัดสรรสำหรบับรรจุนักศึกษาทุน สควค.รุ่นที่ 3 – 5   จำนวน 2 อัตรา  
                                          -   จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  15  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 4 อัตรา  

 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 หน้า 129-130) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้ง
คณะทำงานและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรอัตราที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามเงื ่อนไขที ่ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
กำหนด จึงเห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
1. ขออนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอัตราออกคำสั่งกำหนดตำแหน่งฯ 

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.2   เรื่อง   การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา พ.ศ.2562 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตดิำเนินการคัดเลือกการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  ปีการศึกษา พ.ศ.2562  จำนวน  61  ตำแหน่ง ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 19  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 16 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน  5 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  8 ราย  
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จำนวน  13 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 50 และมาตรา 53) 

๒. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.6/ว16  ลงวันที ่  26  พฤศจิกายน  2557 เร ื ่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 4772  ลงวันที่  
2  สิงหาคม 2562  เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๔. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้พิจารณาจัดทำบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับ
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562  ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรยีน
มัธยมศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราการครสูายงานการสอน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และขาดแคลนอัตรากำลังครใูน
สาขาวิชาเอกตรงตามที่ได้รับจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากการ
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 70 อัตรา ได้รับการจัดสรรสำหรับบรรจุ
นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  จำนวน 19  อัตรา  ดังนี้ 
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ที ่ โรงเรียน 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ขาดเกณฑ์ วิชาเอก 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 ท่าพะเนียดกุญชร 271 คศ.3 69,040 -1 ภาษาไทย  
2 บ้านรางจิก 1157 คศ.3 63,090 -2 ภาษาไทย  
3 บ้านหนองน้ำขุ่น 1787 คศ.3 68,490 -1 ภาษาไทย  
4 บ้านหนองหอย 563 คศ.3 58,390 -2 ประถมศึกษา  
5 บ้านดงยาง 813 คศ.3 54,700 -1 ประถมศึกษา  
6 ตชด.บ้านประตูด่าน 755 คศ.3 56,600 -2 ประถมศึกษา  
7 ตชด.บ้านประตูด่าน 4287 คศ.2 51,410 -2 จิตวิทยาแลการแนะแนว  
8 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 262 คศ.3 63,490 -2 ประถมศึกษา  
9 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 323 คศ.3 58,390 -2 สังคมศึกษา  

10 บ้านทับศิลา 638 คศ.3 65,640 -1 คณิตศาสตร์  
11 วัดหนองบัว 567 คศ.3 54,500 -2 คณิตศาสตร์  
12 บ้านท่าแย้ 451 คศ.3 58,290 -2 สังคมศึกษา  
13 บ้านท่าแย้ 4789 คศ.2 50,590 -2 ดนตรีไทย  
14 วัดไทยวิวัฒนาราม 646 คศ.2 54,140 -1 ปฐมวัย  
15 บ้านวังปลาหมู 3984 คศ.3 65,590 -1 ปฐมวัย  
16 บ้านท่าหวี 530 คศ.3 49,000 -1 ภาษาอังกฤษ  
17 ลุ่มโป่งเสี้ยว 743 คศ.2 53,260 -1 วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)  
18 วัดลำสำรอง 1687 คศ.3 63,730 -1 พลศึกษา  
19 บ้านหนองกวาง 4760 คศ.2 48,150 -1 เกษตรกรรม  

 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากการ
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 83 อัตรา ได้รับการจัดสรรสำหรับบรรจุ
นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  จำนวน 16  อัตรา  ดังนี้ 

  

ที ่ โรงเรียน 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ขาดเกณฑ์ วิชาเอก 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 บ้านทุ่งมังกะหร่า 4986 คศ.2 54,020 -2 ประถมศึกษา  
2 วัดห้วยตะเคียน 2370 คศ.3 68,550 -4 ประถมศึกษา  
3 วัดห้วยตะเคียน 2636 คศ.3 66,370 -4 วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)  
4 บ้านหนองตายอด 4170 คศ.3 59,890 -1 ประถมศึกษา  
5 บ้านบึงวิทยา 1955 คศ.2 52,370 -2 ประถมศึกษา  
6 วัดกระต่ายเต้น 1932 คศ.2 54,320 -3 ภาษาไทย  
7 บ้านทุ่งประทุน 1973 คศ.3 63,680 -3 ภาษาไทย  
8 ประชาวิทยาคาร 2618 คศ.3 63,580 -3 ภาษาไทย  
9 บ้านดอนเตาอิฐ 3941 คศ.3 57,200 -2 คณิตศาสตร์  

10 บ้านซ่อง 4202 คศ.3 54,430 -4 คณิตศาสตร์  
11 บ้านโคราช 2069 คศ.3 58,120 -1 สังคมศึกษา  
12 บ้านอุโลกสี่หมื่น 2068 คศ.3 66,370 -1 สังคมศึกษา  
13 วัดสระลงเรือ 4079 คศ.2 54,070 -4 ปฐมวัย  
14 วัดพังตรุ 3815 คศ.3 66,690 -3 ภาษาอังกฤษ  
15 วัดแสนตอ (วรวัตตวทิยาคาร) 2547 คศ.3 59,940 -2 วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)  
16 วัดดอนชะเอม 2671 คศ.3 66,420 -3 พลศึกษา  
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3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากการ
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 47 อัตรา ได้รับการจัดสรรสำหรับบรรจุ
นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  จำนวน 5  อัตรา  ดังนี ้

ที ่ โรงเรียน 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ขาดเกณฑ์ วิชาเอก 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 4975 คศ.3 51,060 0 ภาษาไทย  
2 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 5117 คศ.2 32,460 0 ภาษาอังกฤษ  
3 บ้านจันเดย์ 1633 คศ.3 54,130 0 ปฐมวัย  
4 นามกุย 1026 คศ.3 54,220 -1 สังคมศึกษา  
5 ปากลำปิล็อก 2440 คศ.3 54,580 0 ประถมศึกษา  

 
4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากการ

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 32 อัตรา ได้รับการจัดสรรสำหรับบรรจุ
นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  จำนวน 8  อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ขาดเกณฑ์ วิชาเอก 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 บ้านหนองกระทุ่ม 3274 คศ.3 58,140 -1 ภาษาไทย  
2 บ้านเขามุสิ 2992 คศ.3 53,500 -2 ประถมศึกษา  
3 บ้านเขามุสิ 3509 คศ.3 56,260 -2 สังคมศึกษา  
4 บ้านหนองผือ 3175 คศ.3 55,430 -1 ประถมศึกษา  
5 บ้านหนองสาหร่าย 2998 คศ.3 (2) 54,070 -2 คณิตศาสตร์  
6 อนุบาลหนองปรือ 3457 คศ.4 (3) 60,020 -3 ปฐมวัย  
7 บ้านหนองย่างช้าง 3161 คศ.3 (2) 54,070 -5 วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)  
8 บ้านหนองหวาย 1851 คศ.3 49,140 -1 พลศึกษา  

 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 30 อัตรา ได้รับการจัดสรรสำหรับบรรจุนักศึกษาทุนตาม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  จำนวน 13  อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ขาดเกณฑ์ วิชาเอก 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 กาญจนานุเคราะห์  32615 อับดับ ขั้น -13 วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)  
2 กาญจนานุเคราะห์  32658 คศ.3 63,690 -12 จิตวิทยาแลการแนะแนว  
3 เทพมงคลรังษี 32779 คศ.3 66,250 -7 สังคมศึกษา  
4 เทพมงคลรังษี 33445 คศ.2 54,210 -6 ภาษาอังกฤษ  
5 ท่ามะกาวิทยาคม 33139 คศ.3 58,390 -3 พลศึกษา  
6 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 107595 คศ.3 54,370 -1 ดนตรีสากล  
7 ท่าเรือพิทยาคม 7872 คศ.3 53,790 -3 คณิตศาสตร์  
8 วิสุทธรังษี  9990 คศ.3 49,830 -10 ภาษาไทย  
9 วิสุทธรังษี  32510 คศ.3 54,930 -9 คหกรรมศาสตร์  

10 วิสุทธรังษี  33025 คศ.3 60,240 -8 เกษตรกรรม  
11 วิสุทธรังษี  33049 คศ.3 62,590 -7 อุตสาหกรรมศิลป์  
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ กาญจนบุรี 
2407 คศ.2 50,620 -1 ภาษาอังกฤษ  

13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 

32814 คศ.3 58,390 0 พลศึกษา  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ข้ันพื้นฐานได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไว้สำหรับดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
 

พิจารณาแล้ว  จึงเห็นสมควรอนุมัตใิห้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  บรรจุนักศึกษาทุน
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  จำนวน  61  อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
๑. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ

พัฒนาท้องถ่ิน  ปีการศึกษา 2562  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดย
ดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์  

๒. อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างที่จัดสรรเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
ปีการศึกษา 2562   จำนวน  61  ตำแหน่ง  ดังนี้ 

2.1  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑   จำนวน  19  อัตรา 
2.2  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒   จำนวน  16  อัตรา 
2.3  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  5  อัตรา 
2.4  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  8  อัตรา 
2.5  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘                 จำนวน  13  อัตรา 

 

๓. ขออนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้ 
3.๑ มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด ดังนี้ 
1) ประกาศรับสมัครคัดเลอืก ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 
2) สมัครเข้ารบัการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 
3) ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 
4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) 

ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 
5) ประกาศผลการคัดเลือก 
6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 
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3.๒ อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มหีลกัสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 

(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี) 
3.๓ การบรรจุและแต่งตั ้งให้บรรจุและแต่งตั ้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่

ประกาศไว้โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 
3.๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรง

ตำแหน่งนอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รบัการ
บรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 

3.๕ การดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.๖ มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้ตามความ
จำเป็นและเหมาะสม   

3.๗ หากมีตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ หรือว่างจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง  รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

๔. หาก ก.ค.ศ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลอืก  มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการ ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดตามนั้นต่อไป 
 
มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.3  เรื่อง   การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
               พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ ไป
กำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ต่ำกว่าเกณฑ์  จำนวน  17     อัตรา 
ดังนี ้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  1 อัตรา   
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  1 อัตรา   
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  1 อัตรา   
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8                 จำนวน 14 อัตรา   

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วย ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย

การตัดโอนและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรอง 
ดังนี ้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน (ว่าง) ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    

ที่ /โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 

1 บ้านองสิต ศรีสวัสดิ์ ครู 4917 คศ.3  54,620 +3 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    

ที่ /โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 

1 บ้านหินแหลม ทองผาภูมิ 982 0006846 คศ.3 53,920 +1 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    

ที่ /โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 
1 บ้านหนองประดู่ เลาขวัญ รอง 

ผอ.รร. 
5131 คศ.2 58,390 +1 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8    

ที่ /โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 

1 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า เมือง ครู 0252738 คศ.3 39,370  + 1 
2 ไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยค ครู 0335466 คศ.1 34,310  + 3 
3 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ศรีสวัสดิ์ ครู 0337907 คศ.2 28,050  + 5 
4 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ามะกา ครู 0337546 คศ.1 22,640  + 3 
5 หนองขาวโกวิทพิทยาคม ท่าม่วง ครู 0337291 คศ.3 38,620  + 3 
6 พนมทวนพิทยาคม พนมทวน ครู 0337850 คศ.2 41,620  + 4 
7 พนมทวนพิทยาคม พนมทวน ครู 0337845 คศ.3 58,390  + 4 
8 ประชามงคล หนองปรือ ครู 0338098 คศ.3 52,940  + 4 
9 ประชามงคล หนองปรือ ครู 0338068 คศ.4 58,390  + 4 
10 ประชามงคล หนองปรือ ครู 0338069 คศ.1 20,740  + 4 
11 ประชามงคล หนองปรือ ครู 0338052 คศ.3 58,390  + 4 
12 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ ครูผู้ช่วย 0338113 คผช. 17,690  + 4 
13 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ ครู 0338107 คศ.3 55,720  + 4 
14 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ ครู 0338106 คศ.3 54,820  + 4 

 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้เสนอคณะกรรมการ พิจารณาเกลี่ยอัตราวา่ง
ข้าราชการครู สายงานการสอน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน เกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี ้

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    
 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ ช่ือ 
 

เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 ครู 4917 บ้านองสิต คศ.3 54,620 บ้านมะกอกหมู่ 
(ปุญสิริวิทยา) 

-1  

           สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    
 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ ช่ือ 
 

เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 ครู 982 บ้านหินแหลม คศ.3 53,920 บ้านดงโคร่ง -1  
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  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    
 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ ช่ือ 
 

เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 รอง 
ผอ.รร. 

5131 บ้านหนองประดู่ คศ.2 58,390 ป่าไม้อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) 

-1  

            

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    
การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ ช่ือ 
 

เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 ครู 0252738 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า คศ.3 39,370 กาญจนานุเคราะห์  - 12  

2 ครู 0335466 ไทรโยคน้อยวิทยา คศ.1 34,310 กาญจนานุเคราะห์  - 11  

3 ครู 0337907 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม คศ.2 28,050 กาญจนานุเคราะห์  - 10  

4 ครู 0337546 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คศ.1 22,640 กาญจนานุเคราะห์  - 9  

5 ครู 0337291 หนองขาวโกวิทพิทยาคม คศ.3 38,620 เทพมงคลรังษี  - 4  

6 ครู 0337850 พนมทวนพิทยาคม คศ.2 41,620 เทพมงคลรังษี  - 3  

7 ครู 0337845 พนมทวนพิทยาคม คศ.3 58,390 วิสุทธรังษี  - 6  

8 ครู 0338098 ประชามงคล คศ.3 52,940 วิสุทธรังษี  - 5  

9 ครู 0338068 ประชามงคล คศ.4 58,390 วิสุทธรังษี  - 4  

10 ครู 0338069 ประชามงคล คศ.1 20,740 ทองผาภูมิวิทยา  - 2  

11 ครู 0338052 ประชามงคล คศ.3 58,390 ร่มเกล้า  - 3  

12 ครผูู้ช่วย 0338113 หนองปรือพิทยาคม ครผูู้ช่วย 17,690 อุดมสิทธิศึกษา  - 3  

13 ครู 0338107 หนองปรือพิทยาคม คศ.3 55,720 ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 

 - 4  

14 ครู 0338106 หนองปรือพิทยาคม คศ.3 54,820 ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม  

 - 3  

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นว่า เป็นการตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่

และอัตราเงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์  ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ตามรายละเอียดที่เสนอ 

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน  ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำกว่า
เกณฑ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   จำนวน 17 ตำแหน่ง 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่  

27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่  และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  สายงานการสอน  ที่เกิน

เกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์  จำนวน  17 ตำแหน่ง  ดังนี้ 
๑.๑   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 1  ตำแหน่ง 
๑.๒   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3   จำนวน 1  ตำแหน่ง   
๑.๓   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4   จำนวน 1  ตำแหน่ง   
๑.๔   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 14 ตำแหน่ง 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  และมอบ  สพม.8 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังครูที่มีครูครองในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
เกินเกณฑ์ ไปสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังขาดเกณฑ์ และนำเสนอ กศจ.ในครั้งต่อไป    
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6.4  เรื่อง     การขอส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอ่ืน              

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ไปยังสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2559  เรื ่อง การแก้ไข

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุง

กรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                                     
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ในระหว่าง
วันที่ 1 - 15 สิงหาคมของทุกปี ทั้งนี้ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องขอย้ายที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. 
พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยังจังหวัดอื่นที่ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคำร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัสำนักงานเขตพืน้ที่  
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื ่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจังหวัดอื่น 
ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย ดังนี ้

  ท่ี 
สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จำนวนผู้ย่ืนคำร้องขอย้ายไป สพท. จังหวัดอื่น 

หมายเหตุ 
ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. ตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - 1  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - 1  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - -  
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - -  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) - -  

รวม - 2  
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกดัของผูท้ี่ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิ ของ
ผู้ที่ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น และคำร้องขอย้ายได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ทุกราย รายละเอียดดังนี้  

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล 
สังกัดเดิม ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี 

ตำแหน่ง/โรงเรียน สังกัด สพท./จังหวัด หมายเหตุ 

1 ว่าที่ ร.ต.หญงิชุติกาญจน์  เจรญิสุข ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

2 นางสาวรจนา  วรรณะ ผอ.รร.วัดนาพระยา 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
/จังหวัดสมุทรสงคราม 

  

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  

ของผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตติามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว            
ซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอย้ายทกุราย และคำร้องขอย้ายได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาแล้ว จึงเห็นสมควรสง่คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น ตามความประสงค์ของย้ายของตนเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาจังหวัดอื่น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย  

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ส่งคำร้องขอย้ายกรณีปกติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น ภายในระยะเวลาที่กำหนดของการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีและการยื่นคำร้องขอย้ายตาม
ประกาศเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี    

3. ขออนุมัติเป็นหลักการอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งตามที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ได้ ในกรณีที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางในจังหวัดอื่นมีตำแหน่งว่างสามารถรับย้ายได้  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ    
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6.5   เรื่อง    การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู     
(กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 
ราย 

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

     ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจบ็ป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 นางสาวภัทรญา   

           อธิภัทรวาทิน                
                  

ครู  
อันดับ คศ. 1 
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วุฒิ ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)                 
เงินเดือน 22,710 บาท 
บรรจุวันที่ 3 ก.พ. 2557 

  1. ย้ายติดตามคู่สมรส (ทะเบียนสมรส  เลขที่
122/39874 เม่ือวันที่ 2 มี.ค.2560) 
  2. คู่สมรสได้รับคำสั่งตำรวจภูธรภาค 1                       
ที่ 149/ 2562 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2562                   
ให้แต่งตั้ง ร.ต.อ.รักชาติ ประสบผล ตำแหน่งรอง 
สว. (สอบสวน) สภ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี                   
ไปดำรงตำแหน่ง รอง สวป.สภ.นครหลวง                      
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                   
มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2562 
 

ขอย้ายไป สพป.
พระนครศรี  
อยุธยา เขต 1 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วข้าราชการ    
รายดังกล่าวไม่ติดเงื่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4  ที่ 148/2562 
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ไปยั งสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
ตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป  

2. ขออนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอย้ายได้ กรณีที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทางมีตำแหน่งว่างสามารถพิจารณารับย้ายได้ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ    
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6.6    เรื่อง   การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ)            
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบรุ)ี 
จำนวน 1 ราย 

 

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 

2559  เรื ่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) มีความ
ประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ กรณีดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) 
ตำแหน่ง/สังกัด                    
ท่ีช่วยราชการ     
ณ ปัจจุบัน 

เหตุผลการขอย้าย 

1 น.ส. กนกวรรณ   
            มาลาพงษ์ 

ตำแหน่ง ครู    
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
สังกัด สพม.8 (จังหวัดราชบุรี)   
วุฒิ ศษ.ม. วิชาเอกการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ    

 

ตำแหน่ง ครู    
โรงเรียนวิสุทธรังษี 
สังกัด สพม.8  
(จังหวัดกาญจนบุรี)   
 

เพื่อดูแลบิดาที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
รุนแรง ดูแลตนเองไม่ได้ ต้องมีผู้ดูแล
อย่างใกล้ชิด และมารดาป่วยเป็นโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ 
เดินไม่ค่อยได้ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง 
และพี่สาวซ่ึงป่วยเป็นโรคจิต  ซ่ึงไม่
สามารถช่วยดูแลบิดามารดาได้ 
 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ปรากฏว่า มีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความต้องการวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ 33272 อันดับ คศ.3 เงินเดือน 58,390 บาท ประกอบกับโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
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3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแนบเพื่อประกอบการพิจารณา 
    3.1 ใบความเห็นชองแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระบุว่า นายวสันต์ มาลาพงศ์ (บิดา) ป่วย

เป็นโรคสมองเสื่อมรุนแรง ดูแลตัวเองไม่ได้ 
    3.2 ใบความเห็นชองแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระบุว่า นางวาสนา หงษ์ทอง (มารดา) 

ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดสมองตีบ เดินไม่ได้ ใขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจวาย 
    3.3 ใบความเห็นชองแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระบุว่า นางสาวชลิตา มาลาพงษ์ (พี่สาว)  

ป่วยเป็นโรคจิต หูแว่ว หวาดระแวง  
    3.4 ภาพถ่ายบิดา มารดา และพี่สาว ซึ่งเจ็บป่วย และใบสำคัญการหย่า ของ นางสาวกนกวรรณ  

มาลาพงษ์ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแลว้ มีตำแหน่งว่าง
ที่สามารถรับย้ายข้าราชการรายดังกล่าวได้ และเป็นสถานศึกษาที่ มีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึง
เห็นสมควรพิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย คือ  

- นางสาวกนกวรรณ  มาลาพงษ์  ตำแหนง่ครู โรงเรยีนโพธาวัฒนาเสนี สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุร)ี ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวิสทุธรังษี สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบรุี) 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ราย นางสาว

กนกวรรณ มาลาพงษ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 
(จังหวัดราชบุรี) ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวิสุทธรังษี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัด
กาญจนบุรี) หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53   ออกคำสั่งย้ายและ
แต่งตั้ง   

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.7    เรื่อง   ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
เข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูช้่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัตใิช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 
อัตรา โดยบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 1 อัตรา ดังนี ้

 
 

ที่ 
 

โรงเรียน 
 

อำเภอ 
เลขที่

ตำแหน่ง 
เลขที่

กรมบัญชีกลาง 

 

ตำแหน่ง 
อาศัยเบิก  

อัตรากำลงั 
อันดับ เงินเดือน 

1 บ้านท่าดินแดง สังขละบรุ ี 2305 0007206 ครู คศ.3 40,860 -4 
 
 

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

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 20 มีนาคม 2560 เรื ่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ

กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าข้ันต่ำหรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

  ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
ผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไป
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อาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในข้ัน
หรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

9.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

11. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี           
ผู ้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีความประสงค์และต้องการวิชาเอกภาษาจีน โดยใช้บัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบนั
มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือข้ึนบัญชี จำนวน 14 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก  จำนวน 392 คน ดังนี้ 

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

ภาษาพม่า   หมดบญัชี 
ภาษาฝรั่งเศส   1 
ภาษาญี่ปุ่น   3 
ภาษาจีน   2 
ดนตรีศึกษา   หมดบญัชี 
ดนตรีไทย   หมดบญัชี 

ดนตรีสากล   หมดบญัชี 

คณิตศาสตร์   35 
ภาษาไทย   20 
ภาษาอังกฤษ   21 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  86 
ฟิสิกส ์ 6 
ชีววิทยา 4 
สังคมศึกษา 52 
พลศึกษา 45 
ศิลปศึกษา หมดบญัชี 
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ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก บัญชีคงเหลือ (ราย) 
 นาฏศิลป์ หมดบญัชี 

คอมพิวเตอร ์ 60 
เกษตรศาสตร ์ หมดบญัชี 
คหกรรมศาสตร ์ หมดบญัชี 
ประถมศึกษา หมดบญัชี 
การศึกษาปฐมวัย หมดบญัชี 
แนะแนว หมดบญัชี 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 53 
บรรณารักษ์ 4 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันท่ี 5 กันยายน  พ.ศ. 2563 
รวมท้ังสิ้น 392 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ใช้ใน

การบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง              
ครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก ดังนี้ 

จำนวนนักเรียน จำนวน
ครู 
ตาม

เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

สาขาวิชาเอกของครผูู้สอนตามที่ สพฐ. กำหนด (อัตราที)่ 
1 2 3 4 5 6 7 7-8 

ข้ึนไป 

น้อยกว่า 20 คน 1 ประถม 
21-40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย 
40-60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต 

61-80 คน 4 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ 
81-100 คน 5 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม 
101-120 คน 6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 

ศาสตร ์
นักเรียนรวม 121 ข้ึนไป 

ก่อนประถม ถึง 
ป.6 

คำนวณ
ตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

 
เพิ่มเติม 

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

 
หมายเหตุ  (1) สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้กำหนดสาขาวิชาเอกในลำดับ
ถัดไปตามตารางนี้ มากำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมชั้นแล้ว 
จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถกำหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้) 
    (2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ    และหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

กลั่นกรอง ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของโรงเรียนบ้าน

ท่าดินแดง จำนวน 1 อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. ขออนุม ัติเรียกผู ้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกภาษาจีน ตามที ่โรงเรียนต้องการจากบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อนำไปบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันที่ 2 กันยายน 
2562 

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

4. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจแุละแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารบัราชการเปน็
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.8 เรื่อง    การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 70 ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 9 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 34 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 12 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  15 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

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

ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  70 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครบสองปีแล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 9 ตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 นายต่อชัย  
สนพราย 

 

วัดเขา
สะพาย
แร้ง 

7 ส.ค. 
60 

71 
 

 

76.51 
 

 

80.06 
 

 

81.84 
 

 

84.40 
 

 

86.18 
 

 

89.72 
 

 

95.65 
 

 

7 ส.ค. 
62 

2 นางวรวีร์ 
จันทร์อนันต์ 

วัดหนอง
ไม้แก่น 

7 ส.ค. 
60 

62.88 
 

65.26 
 

68.63 
 

69.61 
 

84.41 
 

84.41 
 

86.98 
 

87.96 
 

7 ส.ค. 
62 

3 น.ส.กิตติมา 
ทับมน
เทียน 

บ้านเขา
กรวด 
 

7 ส.ค. 
60 

 

65.08 
 

 

66.66 
 

 

71.80 
 

 

74.97 
 

 

80.30 
 

 

84.83 
 

 

87.58 
 

 

93.09 
 

 

7 ส.ค. 
62 

4 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
แก้วคำ 

 
 
 

บ้านราง
กระต่าย 
“พิริยะ
ประชา
วิทยาคาร” 

7 ส.ค. 
60 

 

56.77 
 
 

 

63.68 
 
 

 

74.56 
 
 

 

79.27 
 
 

 

81.23 
 
 

 

84.17 
 
 

 

90.29 
 
 

 

93.65 
 
 

 

7 ส.ค. 
62 

 

5 น.ส.วิลัยพร      
     ไผ่ป้อง 
 

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชา 
ชนูทิศ 

7 ส.ค. 
60 

 

79.88 
 
 

 

82.45 
 
 

 

85.20 
 
 

 

87.77 
 
 

 

89.54 
 
 

 

91.32 
 
 

 

93.09 
 
 

 

94.86 
 
 

 

7 
 ส.ค. 62 

 

6 น.ส.ชรัญญา  
    เจริญเดช 
 
 

อนุบาลวัด
ลูกแก
ประชา 
ชนูทิศ 

7 ส.ค. 
60 

71.01 
 

 

75.35 
 

 

83.43 
 

 

91.13 
 

 

88.56 
 

 

90.34 
 

 

92.11 
 

 

96.64 
 

 

7 ส.ค. 
62 

7 น.ส.วันวิสาข์  
        วัลลา 

บ้านนา
ใหม่ 

7 ส.ค. 
60 

60.74 
 

64.29 
 

72.18 
 

78.11 
 

79.88 
 

85.01 
 

92.11 
 

96.45 
 

7 ส.ค. 
62 

8 น.ส.ฐิติกานต์   
      พุกมาก 
 

บ้าน
จันทร์
ลาดวิทยา 

7 ส.ค. 
60 

58.63 
 

62.64 
 

67.69 
 

72.05 
 

71.27 
 

74.53 
 

78.08 
 

80.89 
 

7 ส.ค.
62 

9 น.ส.อรอุมา  
    ป่ินทอง 

วัดดอน 
เจดีย๋ 

7 ส.ค. 
60 

 

78.29 80.86 83.43 85.20 88.75 94.07 94.86 97.43 7 ส.ค. 
62 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 34 ตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.สุกัญญา   
  จิตตสินนวา 

บ้านวัง
สิงห ์

7 ส.ค. 
60 

78.48 81.04 83.61 86.19 87.96 90.71 93.27 96.63 7 ส.ค. 
62 

2 น.ส.ดวงพร   
       ศรีเหรา 

บ้านวัง
สิงห ์

7 ส.ค. 
60 

77.49 79.27 81.04 82.82 90.52 92.33 94.07 95.85 7 ส.ค. 
62 

3 น.ส.ชนินาถ   
      แสนแก้ว 

บ้าน
สารวัตร 

7 ส.ค. 
60 

66.67 66.67 66.67 77.19 73.68 77.19 87.71 93.85 7 ส.ค. 
62 

4 นายศาสตรา   
        จันอุไร 

บ้านหนอง
ขอน 

7 ส.ค. 
60 

80.59 82.54 84.13 87.30 80.95 82.54 84.13 87.30 7 ส.ค. 
62 

5 นายอาทิตย์   
       แซ่ลิ้ม 
 

บ้านหนอง
ขอน 

7 ส.ค. 
60 

80.59 82.54 84.13 87.30 84.13 82.54 84.13 87.30 7 ส.ค. 
62 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล 

โรงเรียน 
วันท่ี
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 น.ส.แก้ว
กาญจนา   
     โตบางป่า 

อนุบาล
ไทรโยค 

7 ส.ค. 
60 

52.63 62.28 69.30 73.68 77.19 80.70 86.84 89.47 7 ส.ค. 
62 

7 น.ส.จันทิมา   
  เสนาพิทักษ์ 

บ้านเขา
ช้าง 

7 ส.ค. 
60 

58.59 67.46 76.33 81.65 87.95 91.50 94.07 96.83 7 ส.ค. 
62 

8 น.ส.จันทร์จิรา   
 จันทร์ตาแก้ว 

บ้าน
บ้องตี้ 

7 ส.ค. 
60 

76.25 80.13 83.35 87.70 90.91 93.55 95.26 96.97 7 ส.ค. 
62 

9 น.ส.กรุณา   
    ประชากุล 

บ้าน
บ้องตี้ 

7 ส.ค. 
60 

71.44 77.09 80.11 83.80 85.25 88.14 90.71 93.99 7 ส.ค. 
62 

10 น.ส.อาริสา   
  ถิ่นมาบแค 

บ้านทุ่งเรือ
โกลน 

7 ส.ค. 
60 

81.87 82.16 90.06 98.83 80.70 88.60 95.61 95.03 7 ส.ค. 
62 

11 นายสรรเสริญ   
     ไชยเววา 

บ้านแก่ง
จอ 

7 ส.ค. 
60 

67.54 68.42 70.18 72.81 75.44 77.19 79.82 81.58 7 ส.ค. 
62 

12 น.ส.ธัญมาศ   
     จำปาแก้ว 

บ้านท่า
ทุ่งนา 

7 ส.ค. 
60 

74.56 77.12 78.90 82.45 84.22 85.99 89.36 91.13 7 ส.ค. 
62 

13 น.ส.นิศารัตน์   
     วงัแก้ว 

บ้านเสา
หงษ์ 

7 ส.ค. 
60 

78.56 80.44 82.32 85.01 86.85 88.57 90.34 92.11 7 ส.ค. 
62 

14 นายปฐมพร   
   อุทุมพิรัตน ์

บ้านเสา
หงษ์ 

7 ส.ค. 
60 

78.90 80.68 82.45 84.24 85.96 87.77 90.34 92.11 7 ส.ค. 
62 

15 น.ส.มินตรา   
        ใสด ี

บ้านนาม
กุย 

7 ส.ค. 
60 

67.54 67.54 67.54 83.33 67.54 67.54 67.54 83.33 7 ส.ค. 
62 

16 น.ส.อภิรนันท์   
   เอ่ียมน้อย 

บ้านนาม
กุย 

7 ส.ค. 
60 

66.66 66.66 66.66 69.30 67.54 67.54 67.54 83.33 7 ส.ค. 
62 

17 นายจรัญ  
       ชุมพล 

บ้านหิน
ดาด 

7 ส.ค. 
60 

80.86 82.82 85.39 87.35 88.93 91.50 93.09 94.87 7 ส.ค. 
62 

18 น.ส.สิริลักษณ์   
     แสวงสุข 

บ้านดง
โคร่ง 

7 ส.ค. 
60 

54.69 63.39 72.07 82.55 86.30 90.66 93.27 96.08 7 ส.ค. 
62 

19 น.ส.มยุรี   
    ขวัญลอย 

บ้านเกริงก
ระเวยี 

7 ส.ค. 
60 

84.65 85.74 87.93 89.63 92.27 94.05 95.46 97.06 7 ส.ค. 
62 

20 นายชิตพล   
      แก้วมณ ี

บ้านปาก
ลำปิล็อก 

7 ส.ค. 
60 

68.25 73.94 76.70 83.79 85.58 87.35 90.71 95.85 7 ส.ค. 
62 

21 น.ส.สุวพิชญ์   
      ประยูร 

บ้าน
ประจำไม้ 

7 ส.ค. 
60 

66.06 73.34 84.97 85.95 89.31 90.10 91.69 93.46 7 ส.ค. 
62 

22 น.ส.สุดารัตน์   
    ล้นเหลือ 

บ้านไร่ป้า 7 ส.ค. 
60 

60.52 64.04 66.67 69.30 71.05 72.81 74.56 76.32 7 ส.ค. 
62 

23 น.ส.ณัชปภา  
นิธิศไชยชาญ 

อนุบาลทอง
ผาภูม ิ

7 ส.ค. 
60 

66.67 66.67 71.81 83.38 88.33 95.24 97.62 98.41 7 ส.ค. 
62 

24 น.ส.นฤมล   
       มะยุเรศ 

บ้านห้วย
กบ 

7 ส.ค. 
60 

83.24 85.01 86.79 88.57 90.33 92.90 95.47 98.22 7 ส.ค. 
62 

25 น.ส.ปัณฐิสา   
       ทัศนด ี

บ้านห้วย
กบ 

7 ส.ค. 
60 

81.46 84.22 85.99 87.77 89.54 91.98 94.60 96.40 7 ส.ค. 
62 

26 น.ส.สุริสา   
       นำชัย 

อนุบาล
สังขละบุรี 

7 ส.ค. 
60 

60.52 63.16 70.18 78.95 80.70 85.96 92.11 94.73 7 ส.ค. 
62 

27 น.ส.กิตติยา   
     คุ้มครอง 

อนุบาล
สังขละบุรี 

7 ส.ค. 
60 

60.52 66.66 75.43 84.21 86.84 89.47 91.22 96.82 7 ส.ค. 
62 

28 น.ส.กมลชนก   
    โคตรวงศ ์

อนุบาล
สังขละบุรี 

7 ส.ค. 
60 

61.40 66.66 75.43 84.21 87.81 91.22 93.85 96.82 7 ส.ค. 
62 

29 น.ส.สุพัตรา   
     คำเทพ 

อนุบาล
สังขละบุรี 

7 ส.ค. 
60 

60.53 68.42 73.68 80.70 83.33 88.60 91.23 95.61 7 ส.ค. 
62 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล 

โรงเรียน 
วันท่ี
บรรจุ 

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

30 น.ส.กรรณิกา   
      ไกยวงค ์

อนุบาล
สังขละบุรี 

7 ส.ค. 
60 

60.53 68.42 74.56 80.70 79.82 87.72 92.98 92.98 7 ส.ค. 
62 

31 น.ส.สุกัญญา   
       ชมเชย 

อนุบาลสังข
ละบุร ี

7 ส.ค. 
60 

60.52 64.03 66.66 69.30 78.07 82.46 88.60 94.74 7 ส.ค. 
62 

32 นายศตวรรษ   
      ยะรินทร ์

อนุบาลสังข
ละบุร ี

7 ส.ค. 
60 

61.40 66.66 75.43 84.21 87.87 91.22 93.85 93.85 7 ส.ค. 
62 

33 นายศราวฒุิ   
      ครุฑศิร ิ

บ้านห้วย
มาลัย 

7 ส.ค. 
60 

90.35 92.15 93.90 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45 7 ส.ค. 
62 

34 นายวรรษพล   
    มะหลีแก้ว 

บ้านทุ่ง
เสือโทน 

7 ส.ค. 
60 

57.89 61.40 67.54 70.18 75.44 79.82 85.09 95.61 7 ส.ค. 
62 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 12 ตำแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.เพ็ญนภา   
    พันเดช 

ราษฎร์
บำรุง
ธรรม 

10 เม.ย.
60 

66.67 66.67 67.65 67.65 76.33 81.46 86.78 91.12 10 เม.ย.62 

2 น.ส.วันธนา   
   โพธิ์ศรีทอง 

อนุบาล
วัดเลา
ขวัญ 

5 พ.ค.60 66.67 75.44 82.46 85.08 90.35 93.86 97.37 99.12 5 พ.ค.62 

3 น.ส.เจนจิรา   
     เย็นเสมอ 

บ้าน
หนองจ่ัน 

7 ส.ค.60 61.53 65.87 67.65 69.42 71.99 73.76 75.54 80.86 7 ส.ค.62 

4 น.ส.วิลาสินี   
    ปลาทอง 

บ้านเขา
แหลม 

7 ส.ค.60 54.81 61.72 68.63 77.08 82.22 88.33 86.75 92.49 7 ส.ค.62 

5 น.ส.บุศรัตน์   
       แซ่เล้า 

วัดทุง่
มะสัง 
(มิตรภาพท่ี9) 

7 ส.ค.60 74.56 76.32 80.70 83.33 84.21 87.72 91.23 95.61 7 ส.ค.62 

6 น.ส.วรุฬยุพา   
    เซ่ียงหลิว 

บ้าน
หนองรี 

7 ส.ค.60 88.60 89.47 90.35 92.11 94.74 95.61 97.37 98.25 7 ส.ค.62 

7 นายอรรถพล     
    บุญรัตน ์

บ้าน
หนองรี 

7 ส.ค.60 88.60 89.47 90.35 92.11 94.74 95.61 97.37 98.25 7 ส.ค.62 

8 น.ส.ชฎาภรณ์   
    พรมวิหาร 

ไทยรัฐ
วิทยา 21 
(บ้านลำหย) 

7 ส.ค.60 60.21 68.12 70.22 71.99 77.50 81.23 86.74 89.49 7 ส.ค.62 

9 น.ส.วันทนีย์   
   คล้ายเอ่ียม 

บ้านทุ่ง
โป่ง 

7 ส.ค.60 58.17 64.29 70.40 74.14 84.31 88.24 92.16 96.08 7 ส.ค.62 

10 น.ส.ณัฐกานต์   
        มีมาก 

บ้าน
หนอง
เตียน 

7 ส.ค.60 70.22 71.99 75.54 76.33 78.11 83.24 85.81 90.34 7 ส.ค.62 

11 น.ส.อารญา       
       ทอง 
     ไพรวรรณ 

วัดใหม่
ภูมิเจริญ 

7 ส.ค.60 67.18 69.75 73.48 78.24 78.43 82.17 83.94 85.53 7 ส.ค.62 

12 นายกฤษฎา   
       หวงัด ี

บ้านเสา
หงส์ 

7 ส.ค.60 71.99 75.87 79.43 82.98 84.54 87.09 95.95 98.24 7 ส.ค.62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 15 ตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.บุปผา   
    เพียงลิ้ม 

ไทรโยค 
มณีกาญจน์
วิทยา 

5 พ.ค. 60 57.89 65.79 68.42 70.18 73.68 80.70 85.09 87.72 5 พ.ค. 62 

2 น.ส.รุ่งระวี   
     จุ่มอูป 

ไทรโยค 
มณีกาญจน์
วิทยา 

5 พ.ค. 60 57.89 65.79 68.42 70.18 73.68 75.44 82.46 85.09 5 พ.ค. 62 

3 น.ส.อุทัยทิพย์   
   คล้ายบุตร 

ท่าม่วง
ราษฎร์
บำรงุ 

5 พ.ค. 60 53.50 57.89 63.15 65.78 73.68 78.94 88.59 94.73 5 พ.ค. 62 

4 น.ส.ฐิตาพร  
        ทดั 

ท่าม่วง
ราษฎร์
บำรงุ 

5 พ.ค. 60 59.64 66.66 70.17 75.43 82.45 82.99 89.47 98.24 5 พ.ค. 62 

5 น.ส.สุจิตรา  
       อุทก 

ท่าม่วง
ราษฎร์
บำรงุ 

5 พ.ค. 60 56.14 59.64 63.15 67.54 74.56 78.94 91.22 95.61 5 พ.ค. 62 

6 นายคมสัน  
    ธรรมมา 

ท่าม่วง
ราษฎร์
บำรุง 

5 พ.ค. 60 57.01 58.77 67.54 69.29 76.31 84.21 94.73 96.49 5 พ.ค. 62 

7 นายอภิวัฒน์    
     สิทธิวงค ์

ร่มเกล้า
กาญจนบรุ ี

5 พ.ค. 60 71.20 74.56 77.31 79.82 86.79 90.15 91.13 94.87 5 พ.ค. 62 

8 นายพงศภัค  
      ศรีสกุล 

ทองผา
ภูมิวิทยา 

5 พ.ค. 60 65.77 72.97 79.58 82.88 88.29 90.99 91.89 95.50 5 พ.ค. 62 

9 นายภิญโญ  
     วงศ์สาม ี

ไทรโยค 
มณีกาญจน์
วิทยา 

12 มิ.ย. 
60 

57.89 64.91 69.29 73.68 80.70 87.71 90.35 92.10 12 มิ.ย. 62 

10 น.ส.ศศิภา   
   โตสงคราม 

ท่ามะกา
ปุญสิริ
วิทยา 

7 ส.ค. 60 62.93 64.71 69.24 72.78 76.33 78.10 80.86 83.43 7 ส.ค. 62 

11 นายกิตติศักดิ์   
    ทวิยานนท ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

7 ส.ค. 60 52.85 52.85 66.67 80.24 89.98 91.95 94.26 97.03 7 ส.ค. 62 

12 น.ส.ธันย์ธีตา   
       ธงชัย 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

7 ส.ค. 60 54.39 54.39 66.67 77.09 88.78 90.69 93.67 95.52 7 ส.ค. 62 

13 น.ส.วาสนา   
     ผลาเลิศ 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

7 ส.ค. 60 51.84 57.75 70.34 90.71 92.16 93.87 95.97 98.94 7 ส.ค. 62 

14 นายนิติ  
     เดชากุล 

ห้วย
กระเจา
พิทยาคม 

7 ส.ค. 60 60.51 63.08 68.02 72.36 76.89 82.22 90.71 95.66 7 ส.ค. 62 

15  น.ส.นิกานดา   
    สุคนธมณ ี

ห้วย
กระเจา
พิทยาคม 

7 ส.ค. 60 60.32 64.66 68.21 73.34 77.69 83.99 89.73 96.46 7 ส.ค. 62 

 
 

 
 
 
 



49 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 70 ราย ผ่านการประเมินฯ 
ทั้ง 8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
60 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  70  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 70 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหนง่ครู  และให้ได้รบัเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทัง้ 70 ราย  
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9  เรื่อง     การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
                  เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3) 
                  ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  40  ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1  จำนวน 7 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2  จำนวน 13 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3  จำนวน 8 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4  จำนวน 7 ราย  
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 5 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อ ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
6.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน  40 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรบัการประเมนิ  จำนวน 
40  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  7 ราย 

 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 
 
 
 

นางสฤกษฎิ์           
             สวัสดิ์พานิชย์ 
ครูร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

พลศึกษา/ 
31 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสมนึก  ท้าวเวชสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายบัณฑิต  ธรรมวิถี 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 น.ส.กมลชนก           
                 วันแก้ว 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล-
ชนะสงคราม 
วท.บ. (คณติศาสตร)์ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
2 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางปรีดา  มีบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวรันธร  กัลปะ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยตลุง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 น.ส.สายพิณ 
                  ยกกลิ่น 
ครู ร.ร.วัดทุง่ลาดหญ้า      
“ลาดหญ้าวทิยา”                         
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
16 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า  “ลาดหญ้าวิทยา” ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางกอบกุล  รสหวาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสุภาวรรณ  ศรีสุขใส 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก“เพ็ญชาติอุปถัมภ์” 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 น.ส.มณีรัตน์ 
                  ไชยโกฎ ิ
ครู ร.ร.บ้านต้นมะพร้าว                   
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านต้นมะพร้าว ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางอันธิกา  มัณยากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสมใจ  คุณากรดุษิต                                
ครู ร.ร.บ้านท่าสนุ่น 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 นายสรภพ  สุทธิรักษ์        
คร ูร.ร.วัดยางเกาะ 
วท.บ.(ชีววทิยาประยุกต)์ 
 

  วิทยาศาสตร์/ 
 2 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร. วัดยางเกาะ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางชุติมา เตี้ยเนตร   ข้าราชการบำนาญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวนัทธมล เจียมเลิศวัฒนะ 
   ครู ร.ร.บ้านรางสาลี่ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร๋ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นางสาวเบญจา  ลำดวล   
คร ูร.ร.บ้านท่าพุ 
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

31 ก.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านท่าพุ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางอุบล  อำนวย   ข้าราชการบำนาญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.จีเรียง  บุญสม 
   ครู ร.ร.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 น.ส.ศศิมา           
              เส็งดอนไพร 
คร ูร.ร.บ้านดงเสลา 
วท.บ. (วทิยศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

วิทยาศาสตร์/ 
23 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านดงเสลา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายเอกกฤต  สมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวดรุณี  พละเลิศ 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 13 ราย 

ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.พัณณิตา  สุขจิตต์ 
คร ูร.ร.บ้านดอนเขว้า 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
30 พ.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านดอนเขว้า ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.ชไมพร  บุญประวัติ 
คร ูร.ร.วัดสระลงเรือ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
7 มิ.ย. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสระลงเรือ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนุชรดี  ไชยมงคล 
   ครู ร.ร.บ้านซ่อง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ลัดดา  ทินณวงศ์ 
คร ูร.ร.บ้านหนองกรด  
ค.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 
 

ภาษาไทย 
10 มิ.ย. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองกรด ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
   ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. นางกมลรัตน์  ศรีนวลนัด 
คร ูร.ร.บ้านไพรงาม 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

การงานอาชีพฯ 
(การงาน)/ 

11 มิ.ย. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านไพรงาม ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางพรสวรรค์  วิษณุวงศ์ 
   ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการงานอาชีพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 นางจารวี  ลัดดากุล 
คร ูร.ร.วัดหนองปลิง 
วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 

วิทยาศาสตร์/ 
12 มิ.ย. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองปลิง ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางแน่งน้อย  โพธ์ิเจริญ 
   ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นายวนิตย์   
        สกุลสัตตบุษย์ 
คร ูร.ร.วัดหนองพลับ  
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
17 มิ.ย. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองพลับ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 น.ส.ลลิตา  สมนึก 
คร ูร.ร.บ้านวังไผ่  
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ- 
        เพ่ือการจัดการ 
 

ภาษาไทย/ 
18 ก.ค. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านวังไผ่ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสมศรี  คลองน้อย 
   ครู ร.ร.บ้านซ่อง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

8 นางสิริลักษณ์  สาริกา 
คร ูร.ร.วัดดอนชะเอม  
ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์ 
25 ก.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดดอนชะเอม ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางแวววรา  จงจินากูล 
   ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9 นางอนุสรา  ทรงเจริญ 
คร ูร.ร.บ้านเขาช่อง  
วท.บ. ระบบสารสนเทศ- 
        เพ่ือการจัดการ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 
25 ก.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านเขาช่อง ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางจันธิรา  เหลืองอารีพร 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 น.ส.ฐิติมา  คล้ายสุบรรณ์ 
คร ูร.ร.บ้านหนองนางเล้ิง 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สุขศึกษา/ 
1 ส.ค. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองนางเลิ้ง ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน 
   ครู ร.ร.วัดสระลงเรือ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11 นายชัชวัชร์   
      พิศาลจารุวรรณ 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
13 ส.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นายไพโรจน์  ศรีจันทร์ 
   ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12 น.ส.กุลนันทน์  เสลาคุณ 
คร ูร.ร.วัดสนามแย ้  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
16 ส.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสนามแย้ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางจันธิรา  เหลืองอารีพร 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13 นางสาลี่  ศรีโชติ 
คร ูร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
ค.บ. การประถมศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
20 ส.ค. 2562 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
   ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 8 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.วรรณนิษา  ฝาชา  
ครู ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ                  
ค.บ.(คณิตศาสตร์)          
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์                    
11 ก.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ         ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายไพฑูรย์  จันทร์โอ                            
 ผอ.ร.ร.คุรุสภา (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นายวิทยา  ใจมา                                    
 ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                        
 (ครูชำนาญการ)  สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.สุดา  เข็มทอง      
คร ูร.ร.บ้านเขาสามชั้น                  
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ปฐมวัย 
26 ก.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.บ้านเขาสามชั้น                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายชัยธวัช  มีจัน่เพ็ชร์                                  
 ผอ.ร.ร. บ้านวังโพธ์ิ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางอรัฑฒ์พร  จารุวัฒน์มนตรี                              
 ครู  ร.ร.บ้านเขาสามชั้น (ครูชำนาญการ)                    
 สาขาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.สุวดี   
           รุ่งอรุณแสงทอง      
ครู ร.ร.บ้านแก่งจอ                
ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) )         
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย 
26 ก.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.บ้านแก่งจอ                                        ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.น.ส.ฐิติรัตน์  เดชเจริญพร                                  
 ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.นพรัตน์  ภักดีวงษ์                             
 ครู  ร.ร.บ้านแก่งจอ (ครูชำนาญการพิเศษ)   
  สาขาการศึกษาปฐมวัย           

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 4. น.ส.วิไลวรรณ  สมบูรณ์  
ครู ร.ร.บ้านห้วยเสือ                       
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สังคมศึกษา               
30 ก.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเสือ                             ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ                             
 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเสือโทน (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางสายใจ  จักขุพันธ์                                   
ครู  ร.ร.บ้านห้วยเสือ (ครูชำนาญการ)     
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 น.ส.ดารารัตน์  แสงทอง  
คร ูร.ร.อนุบาลไทรโยค                  
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ                    
9 ส.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายสิษฐ์ทัศน์  ผิวเกลี้ยง                             
 ผอ.ร.ร.บ้านพุองกะ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.ยุวดี  สุขกุล                                  
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค  (ครูชำนาญการ)  
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 น.ส.นวลจันทร์   
       ตันประเสริฐ      
ครู ร.ร.อนุบาลไทรโยค                  
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ศษ.
ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย                   
9 ส.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายสิษฐ์ทัศน์  ผิวเกลี้ยง                             
 ผอ.ร.ร.บ้านพุองกะ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.วรินทร  มีความเจริญ                                   
 ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค  (ครูชำนาญการ 
 พิเศษ)  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 น.ส.ชื่นจิต  มิลนิกร      
คร ูร.ร.บ้านพุองกะ                
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย                   
15 ส.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.บ้านพุองกะ                                        ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายประภาส  มากมีทรัพย์                                 
 ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.สุพรรณี  ยืนยง                            
 ครู  ร.ร.บ้านพุองกะ (ครูชำนาญการ)   
  สาขาภาษาไทย       
           

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

8 น.ส.ศิริชมพู  น้อยวงศ์   
ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้                      
วท.บ.(คหกรรมศาสตรท์ั่วไป) 

ภาษาไทย                
16 ส.ค.2562 

 1.ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้                               ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางแสงระวี  สุขประเสริฐ                           
ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง(ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสายฝน  กลุีน้อย                                 
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการ)         
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 7 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.พรรณษา  รักษ์ผล 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
     

  

ภาษาไทย/ 
26 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.กรรณิกา  บึงแก้ว 
ครู รร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. นางเพทาย เหลืองชัยพร 
ครู รร.บ้านหนองปลิง 

  ศศ.บ.สื่อสารมวลชน 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
     

  

ภาษาไทย/ 
8 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลิง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.เนาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์ 
ครู รร.บ้านพรหมณี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ชมัยพร  ไกรหา 
คร ูรร.บ้านหนองปลิง 

  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
     

  

ภาษาอังกฤษ/ 
8 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลิง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางสุมาล ี ผาสุข 
ครู รร.บ้านตรอกสะเดา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. น.ส.พัชรินทร์  
          ศิวพรมณฑล 
ครู รร.บ้านหนองปลิง 

  บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
     

  

คอมพิวเตอร์/ 
8 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลิง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายพิชัย  ทศพรพรหม 
ครู รร.บ้านหนองกะหนาก 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. น.ส.อิชิยา  มีชนะ 
ครู รร.บ้านหนองหวาย (เลาขวัญ) 

  ค.บ.การประถมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   
    

คณิตศาสตร์/ 
16 ส.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองหวาย (เลาขวัญ) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา  ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางกฤษณา  ฉวีรัตน์ 
ครู รร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

6. น.ส.รุ่งทิพย์  สุขเจริญ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 

  ค.บ.สังคมศึกษา 
   
     

  

สังคมศึกษา/ 
16 ส.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.อมัพวัน  รอดผึ้ง 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. น.ส.จารุวรรณ ฟักเจริญ 
ครู รร.บ้านหลังเขา 

  ค.บ.การประถมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   
   

ภาษาไทย/ 
21 ส.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหลังเขา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.รุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค 
ครู รร.บ้านหนองรี 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 5  ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.มาราตรี  
         เหมือนละมัย 
คร ูร.ร.ประชามงคล 
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
6 ส.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.ประชามงคล ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ณิชากร ชาวทำนา 
ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางกาญจนา บุญพา 
ครู ร.ร.หนองปรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 
คร ูร.ร.ท่ามะกาวทิยาคม 
ศษบ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
9 ส.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางจิตรา อมฤทธิ์ 
 ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์ 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายสุทัศน์  
    ถาวรไพบูลย์เจริญ 
คร ูร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บำรุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
13 ส.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 
 ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ศรัญญา จินดา 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

4. น.ส.อ้อยใจ ธาตุทอง 
ครู ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บำรุง 
ศษ.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
13 ส.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ขวัญจิตร ย่ิงยวด 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางทัศนีย์ ระเบียบแหวน 
ครู ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. นางชวนพิศ อ่องศิริ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
วท.บ. สาขาเคม ี
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
21 ส.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสุพัตรา พรมที 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางการะเกษ อ่อนแก้ว 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  40 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู ้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั ้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 40 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผูข้อรบัการประเมนิ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  40 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ)ลงนามในคำสั่งตั้งคณะกรรมการประเมนิฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.10 เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี 
                วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3) 
                ตาม ว 17/2552 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  25  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 9 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 9 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 2 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 5 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

หรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ

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

กันยายน 2553  เร่ือง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เสนอขอรับการประเมิน เพื ่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 25  ราย  ดังนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 9 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. นายสุวัฒน์           
             กฤษดี 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
ค.บ. (พลศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 98.00 96.00 95.00 ผ่านการประเมิน/                
25 มิ.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 98.00 96.00 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 98.00 96.00  

2. นางสุริสา           
       กาญจนภิญพงศ์ 
ครู ร.ร.วัดเขาน้อย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 92.00 90.00 90.67 ผ่านการประเมิน/                
28 มิ.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 91.00 94.00 93.00 92.67 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 80.00 79.00  

3. นางสุพัชชา 
                  ครุธวงษ์ 
ครู ร.ร.หนองบา้นเก่าสามัคคี 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 89.00 88.67 ผ่านการประเมิน/                
9 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 89.00 90.00 91.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 89.00 90.00  

4 นางละออ 
         เดชสมบูรณ์รัตน์ 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก 
“เพ็ญชาติอุปถัมภ์”                   
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 80.00 85.00 86.66 ผ่านการประเมิน/                
9 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 96.00 90.00 92.00 92.66 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 96.00 95.00  

5. นายอนุชา   
         กระจ่างฉาย        
ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
ค.บ. (พลศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 90.00 94.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
1 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 87.00 89.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 88.00 89.00  

6 น.ส.จารุณี  วิงวอน   
ครู ร.ร.วัดหนองเสือ 
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 95.00 93.00 92.67 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 92.50 95.00 94.17 

ด้านที่ 3 100 65 88.50 87.00 87.75  
7 นายสมเกียรติ  บุญขาว     

ครู ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม 
ค.บ. (ประถมศึกษา)                  

ด้านที่ 1 100 65 91.00 98.00 90.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 87.00 97.50 85.00 89.83 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 98.00 84.00  
8 นายจักรพงศ์  สุขเกษม  

คร ูร.ร.บ้านหนองเป็ด 
ค.บ.(ศิลปกรรมดนตรี)                   

ด้านที่ 1 100 65 90.00 80.00 88.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 75.00 75.00 81.25 77.08 

ด้านที่ 3 100 65 84.50 74.00 86.00  
9 น.ส.คนึงนิตย์ พิทักคีรี    

คร ูร.ร.วัดหนองพังตร ุ
ค.บ.(วิทยาศาสตรท์ั่วไป)                  

ด้านที่ 1 100 65 83.00 83.00 83.00 83.00 ผ่านการประเมิน/ 
23 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 76.50 76.50 76.50 76.50 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 75.00 75.00  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 9 ราย 
 

 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.สมกมล  
      ลาภบริสุทธ์ิศักดิ์       
ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี                        
ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 90.00 86.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 78.50 78.50 77.50  

2 นางวาสนา  ต้นสาลี             
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้               

 ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 94.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/  
5 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 96.25 95.00 97.00 96.08 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 79.00 86.00  
3 นายวิษณุ  ซุมรัมย์              

ครู  ร.ร.บ้านลิ่นถิ่น               
  ค.บ.(คณิตศาสตร)์ 

ด้านที่ 1 100 65 66.00 74.00 77.00 72.33 ผ่านการประเมิน/  
5 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 79.25 74.75 79.75 77.92 

ด้านที่ 3 100 65 79.25 79.75 76.42  
4 นายสุทธิพงษ์ ชัยสา           

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

  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 98.00 97.00 96.66 ผ่านการประเมิน/ 
11 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 96.00 97.00 97.00 96.66 

ด้านที่ 3 100 65 96.00 96.00 93.00  

5 นายณัฐพล  ศรีสุข              
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้                

  วท.บ.(เทคโนโลยีชวีภาพ)                    
  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)         

ด้านที่ 1 100 65 98.00 96.00 87.00 93.67 ผ่านการประเมิน/  
12 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 91.25 95.00 90.42 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 84.00 87.00  

6 น.ส.กุลธิดา  
        ล้ำเจริญทรัพย์       
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้               

  ศศ.บ.(ประวัตศิาสตร)์  
  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 95.00 92.00 94.00 ผ่านการประเมิน/  
12 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 91.25 88.75 89.17 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 86.50 87.25  

7 น.ส.อพันธ์ตรี  
            สอนบุญชู        
ครู  ร.ร.วัดวงัวิเวการาม                      
วท.บ.(สถิต)ิ ศษ.ม.(การ
บริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 87.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 91.00 87.00 79.00 79.00 

ด้านที่ 3 100 65 89.25 85.25 88.25  

8 นายทวีชัย สมบูรณ์              
ครู  ร.ร.วัดวงัก์วิเวการาม              
ศศ.บ.(ภาษาไทย)                  
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)         

ด้านที่ 1 100 65 89.00 89.00 89.00 89.33 ผ่านการประเมิน/  
12 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 89.00 89.00 89.50 89.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 86.00 87.00  

9 นางกมนทรรศน์  
             จันทร์ชุ่ม       
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ              
ค.บ.(วิทยาศาสตรท์ั่วไป) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 98.00 99.00 97.00 ผ่านการประเมิน/  
22 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 94.00 94.00 98.00 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 93.00 95.00  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน 5 ราย 
 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. นายคมสรรค์  ทับยาง 
ครู รร.บ้านหนองกระทุ่ม 

  ค.บ.พลศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 83.00 86.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
2 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 75.00 75.00 75.00 75.00 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 87.50 81.25  

2 นายสมบัติ  รามณี 
ครู รร.บ้านเสาหงส์ 

  ค.บ.สังคมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 86.00 90.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
17 มิ.ย. 2562   ด้านที่ 2 100 65 85.00 82.50 80.00 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 97.50 85.50 86.75  

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.พึ่งพร บุญสืบ 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
อ.บ. (ปรัชญา) 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 98.00 98.00 98.00 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 93.75 90.00 93.75 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 88.75 88.00  

2 น.ส.วรารักษ์ คงเกราะ 
ครู ร.ร.หนองตากยา 
ตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 
ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 91.00 95.00 88.66 ผ่านการประเมิน/ 
5 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 71.25 91.25 81.66 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 88.75 94.00  

3 นางกาญจนา วงศ์อร่าม 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 97.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 95.00 91.25 92.91 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 91.00 90.00  

4 นางภัลฑิล สนธิศรี 
ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร ์

ด้านที่ 1 100 65 88.00 87.00 88.00 87.66 ผ่านการประเมิน/ 
22 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 76.25 85.00 81.25 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 82.00 81.50  

5 นายชินทัศ  
       เหลืองประมวล 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 92.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 91.25 91.25 91.25 91.25 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 92.00  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 25  ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
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เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 25 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 25 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 25 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติ  ดังนี ้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 25 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 23 ราย (สำหรับผู้ทีไ่ดร้บั
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 25 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวนัที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.11 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมนิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านท่ี 1 และดา้นท่ี 2) 

                ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพื่อ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 7  ราย  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน     
7 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 7  ราย ดังนี้ 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 ราย 
 
 

ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.ชิดชนก  วันดี 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
23 พ.ค. 2562 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร 
    ครู ร.ร.บ้านบึงวิทยา 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาคอมพิวเตอร์ 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

2. นายปรีชา ร่มโพธ์ิชี 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ศศ.บ. การบริหารการศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
(การงานอาชีพ)/ 
27 พ.ค. 2562 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นางพรสวรรค์  วิษณุวงศ์ 
    ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาการงานอาชีพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายศรัณย์  ปลอดภัย 
คร ูร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา 
ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สุขศึกษาฯ/ 
7 มิ.ย. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน 
    ครู ร.ร.วัดสระลงเรือ 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาสุขศึกษา-พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. นางมรกต  ชมชื่น 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
11 มิ.ย. 2562 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
    ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 น.ส.นิติกานต์  ศรีโมรา 
คร ูร.ร.วัดดาปานนิมติฯ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
13 มิ.ย. 2562 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
    ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 น.ส.เกศสุณีย์  ทองโชติ 
คร ูร.ร.วัดเขารักษ ์
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยีการอาหาร 
 

วิทยาศาสตร์/ 
14 มิ.ย. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.วัดเขารักษ์ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นางแน่งน้อย  โพธ์ิเจริญ 
    ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 น.ส.ณฐมน  ชุนประเสริฐ 
คร ูร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 

 คณิตศาสตร์/ 
12 ก.ค. 2562 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นางแวววรา  จงจินากูล 
    ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น

สังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ จำนวน  7 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  จำนวน  7 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ จำนวน  7 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัดของผู ้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน  7  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ    
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6.12 เรื่อง    การประเมนิขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านท่ี 1  และด้านท่ี 2) ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1   จำนวน  3 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4    จำนวน 2 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จำนวน 3 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

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

4.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 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 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ผ่าน
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

3.  กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที ่ 2 ผ่านเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด และกศจ.กาญจนบุรี  
พิจารณาแล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่ง
ประกอบด้วย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 –  และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แล้ว  จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 3 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวิชาที่

ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางทิพรัตน์             
          อินทร์สา 
ครู ร.ร.วัดขุนไทยธารา 
 

     ค.บ. 
(การ

ประถมศึกษา) 

สุขศึกษา               
พลศึกษา/ 

3 ก.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 97.00 99.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 98.00 97.00 99.00 98.00 

2 นายธันยวีร์             
              นุ่มน่ิม 
ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
103 
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
 

วท.บ.
(วิทยาการ-

คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.      

(การบริหาร-
การศึกษา) 

สุขศึกษา               
พลศึกษา/ 

2 ก.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 87.00 88.00 88.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.07 82.50 84.69 85.42 

3 นายสุเมธี             
          นาคะพันธ์ุ 
ครู ร.ร.วัดวังศาลา 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์

ศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

(งานบ้าน                 
งานประดิษฐ์)/ 
1  ก.ค.2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 90.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 92.00 89.00 90.00 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.พัดชา  อินทรัศม ี
ครู ร.ร.บ้านหนอง
กร่าง 
 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
15 พ.ค. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 95.00 93.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 95.00 92.50 94.16 

2 น.ส.ลำไพร สังสะอาด 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
สำโรง 
 

ศศ.บ. 
บรรณารักษ์
ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร ์
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

 

คณิตศาสตร/์ 
13 มิ.ย. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 90.00 94.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 92.50 90.00 90.83 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 3 ราย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.ปภาอร  
      โชติวรรณชูสกุล 
ครู ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
 

วท.บ. 
สาขา

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
11 มิ.ย.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 91.00 90.00 91.00 

2 น.ส.สุธีรา ใจอาด 
ครู ร.ร.ร่มเกล้า 
กาญจนบุรี 
 

ศศ.บ. 
สาขาภาษาไทย 

ศศ.ม. 
สาขาภาษาไทย 

ภาษาไทย 
25 มิ.ย.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 97.00 97.00 97.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 95.00 96.25 95.83 

3 น.ส.วรวลัญช์ 
         ยิ้มใหญ่หลวง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ศษ.บ. 
สาขานาฏศิลป์

ไทยศึกษา 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 
28 มิ.ย.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 92.00 93.00 93.00 

ด้านที่ 2 100 70 92.50 93.75 95.00 93.75 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาได้

นำเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ  จำนวน 8 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ
วิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อดำเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี ้
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 8 ราย 
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

พร้อมทั ้งผลการประเมินด้านที ่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที ่ 1ให้คณะกรรมการชุดที ่ 2 เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.13  เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือเลื่อนเป็น     
                วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านท่ี 3) ตาม ว 17/2552 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 30  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 11  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน  1 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  13 ราย  
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จำนวน  5 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

หรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงนิเดือนในอันดับที่
สูงข้ึน 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานข้ันต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมิ นขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  30 ราย ดังนี้ 
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2.1 ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน   17 ราย 
2.2 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จำนวน     5 ราย 
2.3 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2               จำนวน     2 ราย 
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     6 ราย 

 
3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมตัิ  

มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน 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 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 11 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ก่อนประถมศึกษา)(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 2 ราย 
1. นางปทุม             

               น่ิมเจริญ  
ครู ร.ร.บ้านหินแด้น 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50                        
27.00 

47.50            
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 มิ.ย.2562/ 

  14 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 73.50 

2. นางนันทวรรณ  
               เอ้ือเฟื้อ 
ครู ร.ร.วัดท่านำ้ตื้น 
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/ 
 10 พ.ค.2562/ 
  20 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 2ราย 
3 นางสุภารัตน์   

               ศะศิธร 
ครู ร.ร.วัดหนองบัว 
ค.บ.(พลศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
26.00 

46.25            
27.00 

46.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
 12 มิ.ย.2562/ 
  20 ส.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 72.25 73.25 73.25 

4 นายจิรัฎฐ์             
      ฉตัรคล่องแคล่ว 
ครู ร.ร.บ้านหินแด้น 
ค.บ.(เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
26.00 

46.25            
26.00 

46.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
 29 มี.ค.2562/ 
  19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 73.25 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประเมินใหม่ จำนวน 1 ราย 
5 นางนิโลบล             

             แสนเตปิน 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชย-          
ชุมพลชนะสงคราม 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50                        
27.00 

47.50            
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
6 มิ.ย.2562/ 

  15 ก.ย.2561 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ประเมินใหม่ จำนวน 1 ราย 
6 นางฐิติมา             

              นุ่มน่ิม 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
ศษ.บ. (นาฎศิลป์ไทย) 
ศษ.ม.                            
(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00            
30.00 

40.00            
30.00 

40.00 
24.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 70.00 70.00 64.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 4 ราย 
7 นางลดาพัฒน์  

     พงษ์จิระเสฎฐ์ 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะไฟ 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 มิ.ย. 2562/ 
12 ธ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

8 น.ส.มสาวรี  
     นาสวนโสภณ 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 พ.ค..2562/ 
14 ส.ค. 2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

9 นางเขมาพร   
         เหล่าพิเดช 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชย 
ชุมพลชนะสงคราม 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 มิ.ย..2562/ 
17 พ.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 81.00 

10 นางภัทรวดี   
            พรรณบัตร 
ครู ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์
บูรณะ 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 ก.ค..2562/ 
19 มี.ค..2561 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1)  จำนวน 1 ราย  
11 น.ส.นวลจันทร์ ภูบาล 

ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
10 มิ.ย. 2562/ 
20 ต.ค. .2561 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 75.50 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มบริหารการศึกษา   (ประเมินใหม่)  จำนวน 1 ราย 
1. นายประเดิม  มีล้อม                

ผอ. ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา         
กศ.บ.(เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

44.00 
28.00 

44.00 
28.00 

44.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 ก.ย.2561/ 
๒๒ มิ.ย ๒๕๖๑ คะแนนรวม 100 70 72.00 72.00 70.00 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 13 ราย 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.จริยา   

           ไชยศรีมาลย ์
ผอ.ร.ร.บ้านพุบอน 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43.00 
28.00 

43.00 
27.00 

43.00 
29.00 

 

ผ่านเกณฑ์ 
1 มิ.ย. 61/ 
22 มี.ค. 61 

คะแนนรวม 100 70 71.00 70.00 72.00 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ประเมินใหม่) จำนวน 6 ราย 
2 นายณรงค์  พัดแดง 

 ครู ร.ร.บ้านน้ำโจน 
วท.บ.ชีววิทยา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

3 นายมนูญ แสนสิงห์ 
ครู  ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

4 น.ส.พิกุล ใจเอ้ือย 
ครู ร.ร.บ้านหนองจ่ัน 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
23.00 

47.50 
22.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 71.50 70.50 69.50 

5 นางลัดดาวัลย์   
           ก๊วยศิริกุล 
 ครู ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
วท.บ.เกษตรศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

6 น.ส.มานิดา  
         สังข์วรรณะ 
ครู ร.ร.บ้านรางพยอม 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

27.50 
24.00 

27.50 
24.00 

27.50 
24.00 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 51.50 51.50 51.50 

7 นายนพดล   
          ขุนชำนาญ 
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

27.50 
23.00 

27.50 
24.00 

27.50 
22.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 50.50 51.50 49.50 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (กรณีปรับปรุง) จำนวน 3 ราย 
8 นายสมชาย  อ่อนคำ 

ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
สาขาวิชาวทิยาศาสตร ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 มี.ค. 62/ 
19 ต.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

9 นางภาสินี   
         กลมกล่อม 
ครู ร.ร.บ้านไร่เจริญ 
ศษ.ม. สาขาบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

10 น.ส.อนงค์  เบ้าชาลี 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.ม.วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

48.75 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค. 62/ 
16 ก.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 74.75 74.75 76.75 

 
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
11 น.ส.อณิรดา   

             รู้ประมาณ 
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 
 
 

คะแนนรวม 100 70 80.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (กรณีปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
12 น.ส.วาสนา สืบกลัด 

ครู ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ 
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
26.00 

56.25 
27.00 

56.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 มิ.ย. 62/ 
24 เม.ย. 60 คะแนนรวม 100 70 82.25 83.25 82.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรณีปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
13 นางสิริขวัญ  อนุศรี 

ครู ร.ร.บ้านกรับใหญ่ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 5 ราย 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จำนวน 2 ราย 
1. นายพิรุณ  

    ประภาจิตสุนทร 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
8 ก.ค.62/ 
10 ส.ค.61 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

2 นายอุดมศักดิ์  
         นะคะพันธ์ุ 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรงุ 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ศษ.ม. การ
บริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
8 ก.ค.62/ 
24 เม.ย.60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) (ประเมินใหม่) จำนวน 3 ราย 
3 นางวาสนา ศรีคำอ้าย 

ครู ร.ร.หนองปรือพทิยาคม 
ค.บ. ธุรกิจศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
23.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 80.50 80.50 81.50 

4 นายภัทราวุฒิ อะโน 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ค.บ. ศิลปศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
21.00 

57.50 
22.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 78.50 79.50 
5 นายเกรียงศักดิ์  

      จันทวาศ 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. ศิลปกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
22.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 79.50 80.50 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 30 ราย ดังนี้ 

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 11 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 10 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 1 ราย 

1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 1 ราย 

1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 13 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 4 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 4 ราย 
3) ปรับปรงุ ครั้งที่ 2                                                         จำนวน 2 ราย 
4) ไม่ผ่านเกณฑก์ารประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน  3 ราย 

1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 5 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 2 ราย 
2) ไม่ผ่านเกณฑก์ารประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน  3 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 17 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 7 ราย  ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 5 ราย ปรับปรุงครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน 
จำนวน 2 ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 6 ราย  
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
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เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  30   ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
17 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  17 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมนิด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพรอ้มข้อสงัเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี ้
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 30 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  17  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 17 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม้ีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมนิด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพรอ้มข้อสงัเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.14 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชีย่วชาญ 
(อนุมัติผลการประเมินด้านท่ี 1 และดา้นท่ี 2) ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นางอุบลภา กาญจนบูรพา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3524 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ข้ัน 36,280 บาท เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา ได้เสนอคำขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน ด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2) แบบ รายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และได้ส่ง
เอกสารผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 รายการ คือ 
  1.1 งานวิจ ัย เร ื ่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 
  1.2 งานวิชาการอื่น  เรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยฐานะเพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) หน่วยการเรียนรู้ วัสดุและสมบัติของวัสดกุลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 รวมจำนวน 4 ชุด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งท ี ่  6/2562 เมื ่อวันที ่ 27 มิถุนายน 2562 นางอุบลภา               
กาญจนบูรพา ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดและตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านกาประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 

 
 
 
 
 
 
 



78 
 

4. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ดังนี้ 

 
5. คณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการของ  นางอุบลภา 

กาญจนบูรพา แล้ว เห็นควรให้นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป (กรณี กศจ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรอง) 
 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตำแหน่ง/ 

สถานศึกษา 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาท่ี
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

คะแนน คะแนน 
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนท่ีได ้

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ชุดท่ี 1 

กรรมการ
คนท่ี 1 

กรรมการ
คนท่ี 2 

กรรมการ
คนท่ี 3 

1. นางอุบลภา  
    กาญจนบูรพา                    
คร ูรร.ป่าไม้อุทิศ 
15 (บ้านม่วงเฒ่า) 

วท.บ. 
ชีววิทยา
ประยุกต์ 

 

วิทยาศาสตร์ 
17 มิ.ย. 
2562 

ด้านท่ี 1 100 75 98.00 96.00 97.00 97.00 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านท่ี 2 100 75 90.00 90.00 80.00 86.67 ผ่านเกณฑ์ 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นางอุบลภา กาญจนบูรพา             

มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบกับคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชากรได้พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วจึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางอุบลภา กาญจนบูรพา 
2. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป 
 
มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.15  เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา               
เลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ (ว 21/2560) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ รายชื ่อกรรมการเป็นผู ้ร่วมประเมินสรุปผลการ

ตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ ราย น.ส.สวนัฐ  สุกุลธนาศร    

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 

   วุฒิการศึกษา 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

รับเงินเดือน 
ร.ร./สังกัด 

บรรจุเมื่อ 
 

ดำรงตำแหน่ง 
ครู คศ.2  
เมื่อวันที ่อันดับ 

ขั้น  
(บาท) 

1 น.ส.สวนัฐ   
      สุกุลธนาศร 

ครู/ 
ค.บ.คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

4329 คศ.2 33,710 รร.บ้านน้ำคลุ้ง 
สพป.กจ.4 

18 พ.ย. 2548 1 ต.ค. 2555 

 

 

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

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนด

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือกา ร

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

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

8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้อ 4 กำหนดให้มผีู้ประเมิน ดังนี้ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนา้ที่ทุก
วิทยฐานะ โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้ังคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
นั้นหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ดำรงตำแหน่งครู รายงาน และเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา 

กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจาก
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยเหตุใดๆให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดน้ันที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แทน 
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กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ย่ืนคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อำนวยการสถานศึกษามี
วิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในจังหวัดน้ันที่มีวิทย
ฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย คือ  น.ส.สวนัฐ  สุกุลธนา
ศร  ครูโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง แต่เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งมีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่เสนอขอรับการ
ประเมิน จึงต้องแต่งตั้งข้าราชการครูแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า
วิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงเสนอรายชื่อตั้งเป็นกรรมการ เป็น     
ผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ดังนี้ 

ที่ 
ชื่อ/ตำแหนง่/โรงเรียน/                      

ขอประเมินสาขา 
ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตำแหน่ง 
คณะกรรมการประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 น.ส.สวนฐั  สุกุลธนาศร          

ตำแหน่ง ครู    
  รร.บ้านน้ำคลุ้ง 

ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา 
  

ครูชำนาญการพิเศษ 1. น.ส.วรรยุภา ระดาดาษ 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผอ.รร.บ้านน้ำคลุ้ง ผู้ประเมิน 

2. นายไพรัช พวกยะ 
ตำแหน่ง ผอ.รร. 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ร.ร.บ้านโป่งไหม 

ผอ.รร.บ้านโป่งไหม ผู้ร่วมประเมิน 
(วฐ.3) 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ประเมินว่าเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัดที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที ่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า       

วิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ผู้เสนอขอรับ
การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ราย น.ส.สวนัฐ  สุกุลธนาศร          

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมินแจง้
ให้คณะกรรมการดำเนินการต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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6.16  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน 6 ราย 
ดังนี ้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  จำนวน  2  ราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  จำนวน  3  ราย 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  จำนวน  1  ราย   
 

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

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนด

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือการ

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามที่ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื ่อนวิทยฐานะ            
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.

กำหนด 
3. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
4. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน 
- ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 
- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
- ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย เป็นผู้มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ที่ 
ช่ือ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับ
เงินเดือน สถานศึกษา/รร. อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับการ

ประเมิน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
1 น.ส.อารมณ์  สมคิด 

ค.บ.การประถมศึกษา 
คร ู ครูชำนาญการ 31,930 บ้านหลุมหิน พนมทวน 

กาญจนบุรี 
4 มิ.ย. 2562 

2 นางชัญญานุช ศรีพิมานวฒัน 
ค.บ.คณิตศาสตร ์

คร ู ครูชำนาญการ 34,390 บ้านตลาดเขตมติรภาพ
ที่ 105 

พนมทวน 
กาญจนบุรี 

4 มิ.ย. 2562 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   
1 นางศิริกาญจน์  รังษ ี

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ครู ครูชำนาญการ 31,440 บ้านเหมืองสองท่อ  ทองผาภูมิ 
กาญจนบุร ี

6 มิ.ย.2561 

2 นางศิริกูล  สุพรรณโรจน์ 
ค.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ครู ครูชำนาญการ 30,850 บ้านท่าตาเสือ  ไทรโยค 
กาญจนบุร ี

17 ธ.ค.2561 

3 นางอักษรนันท์  มโนรมย ์
ค.บ.การประถมศึกษา 

ครู ครูชำนาญการ 35,640 บ้านท่าตาเสือ  ไทรโยค 
กาญจนบุร ี

17 ธ.ค.2561 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

1 นางนภาลัย  แซ่ง้อ 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ครู ครูชำนาญการ 36,150 ประชาพัฒนา  เลาขวัญ 
กาญจนบุร ี

11 เม.ย.2562 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               
ประเมินเพื ่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 6 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 10 หน้า 131-136) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื ่อให้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 6 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิให้มีวิทยฐานะครชูำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วนสมบรูณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแจง้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 6 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วนสมบรูณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแจง้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ     
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.17 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที ่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุม โดยไม่
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม 

6.17  เรื่องร้องทุกข์   สพป.กาญจนบุรี เขต 1  (ลับ) 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไม่มี      

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 

 
  (ลงช่ือ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

                   (ลงช่ือ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 








































































































