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ระเบียบวาระท่ี  3.1 การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โรงเรียนเลา
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ระเบียบวาระท่ี  4.1 รับทราบการตอบข้อหารือการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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ระเบียบวาระท่ี  5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 5 
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งบประมาณ พ.ศ.2562  ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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เขต 4  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

13-14 
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ระเบียบวาระท่ี  6.3 ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562  ระดับจังหวัดกาญจนบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี  6.4 การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างสำหรับการย้ายผู ้บริหาร
สถานศึกษา และสำหรับการบรรจุและแต่งตั ้งจากบัญชีผู ้ได้รับ
คัดเลือก ประจำปี 2562 
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ระเบียบวาระท่ี  6.5 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปี 2562 

24-26 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี ้ว ัดในการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์     
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ระเบียบวาระท่ี  6.7 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู  (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

29-30 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 ขอส่งคำร้องขอโอนข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ไปดำรงตำแหน่งสังกัดอื่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8             

31-32 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน 
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ระเบียบวาระท่ี  6.10 ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
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ระเบียบวาระท่ี  6.11 ขออนุมัติผลการคัดเลือกเพื ่อแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
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ระเบียบวาระท่ี  6.12 การประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อการเปลี ่ยนตำแหน่ง การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

45-46 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 ขออนุมัติดำเนินการประเมินบุคคลเพื ่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 
(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ) 

47-49 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างเพ่ือใช้สำหรับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.
กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) 
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ระเบียบวาระท่ี  6.16 ขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงครู ราย นายกำชัย ยุกติชาติ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2     

53-54 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

55-58 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

59-63 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

64-68 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3)  
ตาม ว 17/2552 

69-77 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 ขอให้ทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  กรณี การนับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทว ิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ราย นายว ีรพันธ์         
จันต๊ะยอด  

78-79 

ระเบียบวาระท่ี  6.22 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 
4  (ลับ) 
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 การศึกษาตามอัธยาศัย 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

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

2. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3. นายวิเชียร  เจนตระกลูโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดกาญจนบุรี 

 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
5. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. 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. นางเบญญาภา  เพิ่มพลู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
4. นางมาริษา  ประดิษฐพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุร ี
6. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารกัษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางวสุรัตน์ วีระสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวฉัตรกลุ ตรงคมาล ี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
9.  นางพิชาภัค  อยู่สุข                นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี

 

เริ่มประชมุเวลา  15.00 น. 
 

ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพื่อได้ช้ีแจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกีย่วข้อง  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบวรศักดิ์  วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี  ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายบวรศักดิ์  วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ใน     
การประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม่มี  - 

 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวักาญจนบุรี 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  8/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม   2562   
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ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

3.1     เรื่อง  การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

ตามที่ มีข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา รายนายอิสรารัตน์  รัตนวงศ์วาคิน ตำแหน่งครู โรงเรยีน
เลาขวัญราษฎร์บำรุง กับพวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ร้องทุกข์ การดำเนนิการเลื่อน
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2562) ว่าไม่เป็นไป
ตามกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการของการเลื่อนเงินเดือนฯ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้มีหน้าที่ไปดำเนินการตามกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติตามระเบยีบหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยเคร่งครัด และต่อมาผู้อำนวยการโรงเรียน
เลาขวัญราษฎร์บำรุง ในฐานะผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนได้ช้ีแจง ดังนี้  

1. เนื่องจากเป็นการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เป็นการเลื่อนเงินเดือนในรูปแบบร้อยละครั้งแรก ทำให้คณะกรรมการการเลื่อน
เงินเดือนระดับสถานศึกษา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในรูปแบบการประเมินแบบใหม่ ระยะเวลาในการประเมินเร่งรัด  
อีกทั้งรูปแบบการประเมินมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง 

2. เกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากร้อยละที่ใช้เลื่อนไม่ตรงกับประกาศของทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บำรุง เรื่อง ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในแต่ระดับผลการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จึงดำเนินการแก้ไขการพิจารณาการเลื่อนเงินและค่าตอบแทนพิเศษ  ของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ต้นสังกัดพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาเพื่อให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2562) จำนวน 11 ราย ซึ่งขณะนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่ งเลื่อน
เงินเดือนเรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หน้า 82-88  )  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

 

4.1  เรื่อง    รับทราบการตอบข้อหารือการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ     
                ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
                การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 
 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 ได้มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือหารือสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีการคัดเลือก เพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ    
2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นั้น 

บัดน้ี สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวเรียบรอ้ยแล้ว โดยสรุปตามประเด็นข้อหารอืได้ว่า “กรณี
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) เป็น
อำนาจหน้าที ่ของ กศจ. ที ่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการใด โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์          
ที่ทางราชการจะได้รับ”  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 89-90  ) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
                   พ.ศ.2562  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  
      ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน

จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย 
         ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย การ
โอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ  ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ  ภายในแผนงานเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด 

2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
พ.ศ.2562 ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้
แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่สิบล้านบาทข้ึนไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่  รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ไม่ได้กำหนดไวใ้น
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
   กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ 
ภายใต้แผนงานผลผลิตหรอืโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ 
     

3. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1452/2562 สั่ง 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“สำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังมีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงิน
เหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็มและไม่ได้ถูกโอนกลับส่วนกลาง พิจารณาดำเนินการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
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ดังกล่าวได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 โดยดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1452/2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2562 โดยขอให้โอนเป็นค่าสาธารณูปโภคก่อนเป็นลำดับแรก” 
                    4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 
                          ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด เป็นอำนาจหน้าที่ของตนในเรื่องดังต่อไปนี้  
                             (2) ด้านงบประมาณ (ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด้วย 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจำ

งวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคนงบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 แล้ว มีเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) จำนวน 
1,080,987 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย 
เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ และรายการ
ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ จำนวน 1,023,078 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดสิบแปด
บาทถ้วน) ดังนี้ 
                        1. จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ  เป็นเงิน 499,978 บาท 
                        2. ปรับปรุงรถยนต์ราชการ (ทะเบียน นข 4136 กาญจนบุรี)  เป็นเงิน 61,000 บาท  
                       3.  ปร ับปร ุ งซ ่อมแซมห ้องควบค ุมระบบปฎ ิบ ัต ิการ เคร ือข ่ ายคอมพิวเตอร ์  ( server)                  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เป็นเงิน 56,700 บาท 
                       4. ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานฯ เป็นเงิน 405,400 บาท 

                    ทั ้งนี ้ ได้ตรวจสอบหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระแล้วพบว่า ไม่มีหนี ้ค้างชำระ และได้จัดสรร
งบประมาณไว้สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้แล้ว 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน
บาท) จำนวน 1,023,078 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันเจด็สิบแปดบาทถ้วน) เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามรายการที่ 1 - 4   เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  หลักเกณฑ์ว่าด้วย
การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อ 8  และแนวทางการใช้
เงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว5254 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562  จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 91-92  ) 
 
ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (รายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) จำนวน 1,023,078 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดสิบแปดบาท
ถ้วน) เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการดังนี้ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ  เป็นเงิน 499,978 บาท 
2. ปรับปรุงรถยนต์ราชการ (ทะเบียน นข 4136 กาญจนบุรี)  เป็นเงิน 61,000 บาท  
3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (server)  สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เป็นเงิน 56,700 บาท 
4. ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานฯ เป็นเงิน 405,400 บาท ดังนี้ 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ 
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5.2     เรื่อง   ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีนกัเรียน)  
คำขอ 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงค์ขอเลิกสถานศึกษา        
ข้ันพื้นฐานในสังกัด  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ โรงเรียนบ้านพุปล ูตำบลสงิห์ 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน  

  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญิการศีกษาแห่งการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 
      “มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี

อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา...” 
2.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรอืเลิกสถานศึกษา พ.ศ.2550 

 หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา 
 ข้อ 11  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาน้ันมลีักษณะ

อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่มีนักเรียนทีจ่ะจัดการเรียนการสอน 
(2) จำนวนนักเรียนลดลง จนไมส่ามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาได้ 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี ้
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นชองผู้ปกครอง 

นักเรียน และชุมชน แล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนี่งปีก่อน

วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
(3) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษา และจัดให้มีการตรวจสอบ

ทรัพย์สินและชำระบัญชี รวมถึงการดำเนินการโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
(4) บรรดาเอกสาสำคัญของสถานศึกษาที ่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู ่ในความดูแล

รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่น ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 
(5) การดำเนินการเกี ่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที ่ของ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
(6) การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งช้ันเรียน เริ่มตั้งแต่ช้ันต้นของสถานศึกษา 

เว้นแต่ มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งช้ันเรียน หรืออาจเลิกพร้อมกันทุกช้ัน 
(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 

ข้อ 12  ให้สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารายงานการจัดต้ัง รวม และเลิกสถานศึกษาให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อทราบและให้การสนบัสนุน......” 
 

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/25 แก้ไข60 เรื่อง การปฏิรปูการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

    ข้อ 16 ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่และการดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน  
ตามีคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 10/2559 เรื ่อง การขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันทีร่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ
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คณะกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและ
คณะทำงาน ตามคำสั่งนี้......” 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรยีน

ขนาดเล็ก ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โดยมี
โรงเรียนบ้านพุปลู หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 (ระดับช้ัน ป.
1- ป.6) และภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับชั้นอนุบาล) ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพุปลู ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มี
นโยบายให้เร่งรัดสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน  ให้ดำเนินการเลิกสถานศึกษา ดังกล่าว  

2.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เร่งรัดสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียนดำเนินการเลิกสถานศึกษา ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านพุปลู เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการ
เลิกสถานศึกษา เนื่องจาก ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน  โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๒.๑ ด้านบุคลากร  :  ปัจจุบันไม่มีข้าราชการครู 
๒.๒ ด้านนักเรียน  :   ปัจจุบันไม่มีนักเรียน 
๒.๓ ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น  

(1) โรงเรียนบ้านพุปลู (สถานศึกษาที่เลิก) ส่งมอบบรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาทุก
ประเภท โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านวังสิงห์ (โรงเรียนหลัก) 

(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการโอนทรัพย์สิน
ของโรงเรียนบ้านพุปลู (สถานศึกษาที่เลิก) ไปอยู่ในความรับผิดชอบของ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ (โรงเรียนหลัก) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ตรวจสอบและกลั ่นกรอง โดย

คณะกรรมการแล้ว  เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควร  เห็นชอบ   
การเลิกสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  

18 กันยายน  2562  ได้พิจารณาเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีนักเรียนจะจัดการเรียนการสอน และ
เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพุปลู 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป   โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
และผ่านการตรวจสอบของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอหรอืไม่ 
ประการใด 

 

มติ กศจ.    เห็นชอบตามเสนอ  
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5.3     เรื่อง  การดำเนินการตามโครงการโรงเรียนดีใกลบ้้าน (แม่เหล็ก)  
คำขอ 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  ได้แจ้งว่า โรงเรียนขนาดเล็กที ่เป็น
โรงเรียนเครือข่ายเรียนรวม มีความประสงค์ขอนำนักเรียนที่ไปเรียนรวมกลับมาเรียนในเขตบริการของโรงเรียนเดิม 
ด้วยเหตุผลตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรยีน ชุมชน ประกอบกับโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอไทรโยค ขอนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 16 
คน กลับไปเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอไทรโยค  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป 

2. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ  อำเภอไทรโยค ขอนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 11 
คน กลับไปเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาเสือ อำเภอไทรโยค  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    มาตรา 38 วรรค 1 
    “ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ใน

การกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายนและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา” 

2.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษา พ.ศ.2550  หมวด 2  การ
รวมสถานศึกษา 

      “ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพื่อให้
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิโอกาส และคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดเป็นช้ันหรือช่วงช้ัน 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการดังนี ้
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาตรวจสอบข้อมูล จ ัดทำแผนการรวมสถานศึกษา และนำเสนอ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย 
(1) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     (1.1) จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
     (1.2) จัดให้มีการรบัฟังความคิดเห็นชองผู้ปกครองนกัเรยีนและชุมชน 
     (1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(2) สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     (2.1) จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
     (2.2) แจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน 
     (2.3) จัดให้มีการรบัฟังความคิดเห็นชองผู้ปกครองนกัเรยีนและชุมชน 
     (2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา           

ข้ันพื้นฐาน 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มีผล

ก่อนวันเริม่ต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 



11 
 

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2549 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 

    “ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดน้ัน ๆ ตามคำสั่งนี้” 

4.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2549 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

ข้อ 1  ให้ยกเลิก 
(1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2549 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
ข้อ 8  ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี ้
(1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

5. หนังสอืสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/1587 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 559 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพ

ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โดยให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (สพป.เขต 1 ทุกจังหวัด) จัดทำข้อมูลโรงเรียนแม่เหล็กของโรงเรียนในสังกัด เสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/1587 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการยืนยันให้โรงเรียนบ้านวังสิงห์ อำเภอไทรโยค เป็นโรงเรียน
แม่เหล็ก และมีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรวม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นมา 
จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอไทรโยค เรียนรวมบางช่วงช้ัน (ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6) 
2. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ  อำเภอไทรโยค เรียนรวมบางช่วงช้ัน (ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6) 
3. โรงเรียนบ้านพุปลู อำเภอไทรโยค  เรียนรวมทุกช่วงช้ัน (อยู่ระหว่างดำเนินการเลิกสถานศึกษา) 

 โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายเรียนรวม ได้แจ้งความประสงค์ขอนำนักเรียนที่ไปเรียนรวม
กลับมาเรียนในเขตบริการของโรงเรียนเดิม ด้วยเหตุผลตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ประกอบกับ
โรงเรียนมีความพร้อมในการจดัการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว จำนวน 
2 โรงเรียน ดังนี ้

1.โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอไทรโยค ขอนำนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 จำนวน 16 คน 
กลับไปเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรอื อำเภอไทรโยค  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป 

2. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ  อำเภอไทรโยค ขอนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 11 
คน กลับไปเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาเสือ อำเภอไทรโยค  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป 
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ทั้งนี้  ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม จำนวน 2 โรงเรียนดังกล่าว ได้นำ
นักเรียนกลับมาเรียนโรงเรียนเดิมแล้ว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รายงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ประกอบกับโรงเรียนมีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว มีข้อตกลงในการให้นำนักเรียนกลับไปเรียน
โรงเรียนเดิม  

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  

18 กันยายน  2562  ไดพ้ิจารณาแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรวมสถานศึกษา และเห็นชอบให้นำเสนอคณะการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ความเห็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

จังหวัดกาญจนบุรี  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการดำเนินงาน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  เพื่อลดความเลื่อมล้ำและเพิม่โอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียน  โดยกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

1.  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
2.  การบริหารจัดการบุคลากร 
3.  การบริหารจัดการงานวิชาการ 
4.  การบริหารจัดการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และสินทรัพย์อื่นๆ 
5.  การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความเห็นชอบ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอไทรโยค นำนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6 

จำนวน 16 คน กลับไปเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอไทรโยค  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป 
2. เห็นชอบให้ โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ  อำเภอไทรโยค นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

จำนวน 11 คน กลับไปเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาเสือ อำเภอไทรโยค  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ  
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 
 

6.1   เรื่อง    ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  เพ่ือรับรางวัลเขม็เชิดชูเกียรติ 
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นขอบผลการคัดเลือกครู

ภาษาไทยดีเด่น  เพื ่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2562 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
จำนวน  2  ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
๒. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
๓. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
๔. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5104.2/1889 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2562  เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 
2562   

๕. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็ม
เชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2562   

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็ม
เชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2562  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
คัดเลือกครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือก
ครูในสังกัด  ดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั ้นตอนที่ 1  แต่งตั ้งกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้มีผู ้เชี ่ยวขาญ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ตามคุณสมบัติเสนอไม่เกิน 
เขตละ 2 คน สช. จังหวัดละไม่เกิน 3 คน / สพป.สพม. ไม่เกิน 2 คน 

ข้ันตอนที่ 2  เมื่อผ่านการคัดเลือกผลงานแล้ว  ให้ส่งประกาศผลการคัดเลือก ไปยังคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ และให้ส่งประกาศผลการคัดเลือก แบบรายงานประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลอืก 
ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 

ข้ันตอนที่ 3  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ลงใน
ระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ใน
ระบบ tepis2.ksp.or.th 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด
กาญจนบุรี  ได้ดำเนินการรับผลงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามที่  คุรุสภากำหนด 

3. คณะกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
ประจำปีพุทธศักราช 2562  ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่คุรุสภากำหนด โดยได้
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ดำเนินการตามประกาศคุรุสภา เร ื ่อง การคัดเล ือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื ่อร ับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก                 
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 ผลการพิจารณา ดังนี้ 

3.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
3.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  1  ราย ได้แก่   
      -  นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง  ครู วิทยฐานะชำนาญการ   โรงเรียนชุมชนบ้านหลมุรงั 
3.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน  1  ราย ได้แก่   
      -  นายไชยวัฒน์  อารีโรจน์   ครู วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนวิสุทธรงัษี 

4. ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตาม
รายละเอียดประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู ้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความ
เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  ได้

ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคุรุสภากำหนดแล้ว   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ 

สธ ประจำปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   เพื่อเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุวสภาดำเนินการต่อไป จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1.1 นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนบ้าน
หลุมรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    

1.2 นายไชยวัฒน์  อารีโรจน์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนวิสุทธรังษี  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    

2. มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
๑. เห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 

ประจำปี 2562 เพื่อเสนอรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานงานเลขาธิการคุรุสภา   
๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการ      

คุรุสภาต่อไป 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ    
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6.2   เรื่อง    ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา                     
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕62 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นขอบผลการคัดเลอืกผูป้ระกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕62  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอ จำนวน  9   ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  3  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  3  ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  3  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
๒. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
๓. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
๔. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5104.2/1888 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2562  เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี
พุทธศักราช 2562   

๕. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕62   

๖. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อ
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕62  ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกครูในสังกัด  ดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1  แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยให้มีแทนระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้แทน นายกสมาคมผู้ปกครอง หรือผู้แทน ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานหรือผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ตามคุณสมบัติเสนอไม่เกิน เขตละ 2 คน 

ข้ันตอนที่ 2  เมื่อผ่านการคัดเลือกผลงานแล้ว  ให้ส่งประกาศผลการคัดเลือก ไปยังคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ และให้ส่งประกาศผลการคัดเลือก แบบรายงานประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลอืก 
ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 

ข้ันตอนที่ 3  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ลงใน
ระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสดุดี” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ในระบบ 
tepis2.ksp.or.th 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด
กาญจนบุรี  ได้ดำเนินการรับผลงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามที่  คุรุสภากำหนด 
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3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจำปี ๒๕62 ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่คุรุสภากำหนด โดยได้ดำเนินการตาม
ประกาศคุรุสภา เรื ่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื ่อรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจำปี ๒๕62 ผลการพิจารณา ดังนี้ 

3.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  3  ราย ดังนี้ 

ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 
   ๑. นางสารินี  ฉันทปราโมทย์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
   2. นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร”  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
   3. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
-ไม่มีผู้ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก- 

 

3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  3  ราย ดังนี้ 
 

ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 
   ๑. นางสาวรัชนี  กิจสอ   ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
   2. นางพัชรา  ดีหล้า  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดปรังกาสี  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
   3. นางศิริเพ็ญ  ดอกเข็ม  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
-ไม่มีผู้ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก- 
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3.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 

   ๑. นางจิวดี บุตรพุ่ม    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
   2. นายอุกฤษ์ พ่วงกุล   ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านยางสูง   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
   3. นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
-ไม่มีผู้ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก- 

   
4. ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตาม

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู ้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความ
เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  ได้

ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคุรุสภากำหนดแล้ว   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจำปี ๒๕62 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เขต 3 และเขต 4  เพื่อเสนอไป
ยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการต่อไป จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 
   ๑. นางสารินี  ฉันทปราโมทย์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

                                2. นางสาวรัชนี  กิจสอ   ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

                                  3. นางจิวดี บุตรพุ่ม    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
   1. นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร”  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

                                2. นางพัชรา  ดีหล้า  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดปรังกาสี  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

                                3. นายอุกฤษ์ พ่วงกุล   ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านยางสูง   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
   1. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
                                                                         สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
                                2. นางศิริเพ็ญ  ดอกเข็ม  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
                                3. นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

2. มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนกังาน
เลขาธิการคุรุสภาต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
๑. เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจำปี ๒๕62  เพื่อเสนอรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานงานเลขาธิการคุรุสภา   
๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการ      

คุรุสภาต่อไป 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ    
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6.3     เรื่อง  การคัดเลือกผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562  
ระดับจังหวัดกาญจนบรุ ี

คำขอ 
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ
คัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 
๒๕๖2  ดังนี ้

1. ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่       นายปรีชา ร่มโพธ์ิชี 
                              ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2. ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
                                         นายศุภากร เมฆขยาย 
                                         ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
3. ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ได้แก่  
                                         นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  
                                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๑. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
๒. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
๓. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
๔. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 

2562  ระดับจังหวัด   
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อ
รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62  ระดับจังหวัด  โดยมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัด  ดำเนินการคัดเลือกผลงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน รวม 5 คน 
ส่งให้ กศจ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามรายชื่อที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอตามข้อ 1.  ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั ้นตอนที่ 1  พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3 คน และผู ้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 1 คน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน 

ขั ้นตอนที่ 2  พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู ้ประกอบวิชาชีพครู ผู ้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่พิจารณาคัดเลือกนำส่งให้คณะกรรมการศึกษาธิกาจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 3  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62  ระดับจังหวัด  ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสภา” 
ตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ในระบบ tepis2.ksp.or.th 
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3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู ้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ตามคำสั่งที่ 546/2562 สั่ง ณ วันที่ 4 
กันยายน 2562  พิจารณาคัดเลือกผลงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ตามที่  คุรุสภากำหนด  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  

4. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62 ได้
พิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่คุรุสภากำหนด โดยได้ดำเนินการตามประกาศคุรุสภา เรื่อง 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62 ระดับจังหวัดเรียบรอ้ยแล้ว ผลการ
พิจารณา ดังนี้ 

ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่        
 นายปรีชา ร่มโพธ์ิชี 

                              ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
                                         นายศุภากร เมฆขยาย 
                                         ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

                        ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ได้แก่  
                                         นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  
                                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
   

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่สำนักงานคุรุสภากำหนดแล้ว   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62 

ระดับจังหวัด   เพื่อเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการต่อไป จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่        

 นายปรีชา ร่มโพธ์ิชี 
                              ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
                                         นายศุภากร เมฆขยาย 
                                         ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

                        ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ได้แก่  
                                         นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  
                                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
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2. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
๑. เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62 เพื่อ

เสนอรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานงานเลขาธิการคุรุสภา   
๒. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธกิาร     

คุรุสภาต่อไป 
 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามเสนอ    
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6.4  เรื่อง   การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างสำหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และ 
                สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ประจำปี 2562 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อใช้
สำหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ประจำปี 2562 

 

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 การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา 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. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์  

และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ฉ. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการ

แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก กำหนดไว้ดังนี้ 
    ๑) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่การศึกษา (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบญัชีผู้ได้รับคัดเลอืกให้
เท่ากัน หรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตำแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลง
ตำแหน่งว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้
ตำแหน่งว่างได้ตามความเหมาะสม 

    ๒) การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุช่ือสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้ายหรือที่จะใช้         
ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นำตำแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผูป้ระสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือ 
ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับสัดส่วนที่กำหนดไว้ 

    ๓) กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง ๑ ตำแหน่ง ไม่ต้องกำหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) 
หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งต้ัง ต้องคำนึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างน้ันหรือไม่ ด้วย 

    ๔) ตำแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกคร้ัง ให้กำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างตามข้อ ๑) และข้อ ๒) ด้วย 
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2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สำรวจตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8  ปรากฏว่า มีตำแหน่งว่างแยกเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังนี ้

ท่ี 
สังกัด  

สพป.กาญจนบุร ี

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ตำแหน่งว่างตาม

ประกาศ 
ตำแหน่งว่างจากการ

เกษียณอายุราชการ ปี 62 

ตำแหน่งว่างจาก
ลาออก เสียชีวิต หรือ

อื่น ๆ 
(รวม) 

1. สพป.กจ. 1 3 9 - 12 
2. สพป.กจ. 2 1 4 - 5 
3. สพป.กจ. 3 - 6 - 6 
4. สพป.กจ. 4 1 2 - 3 
5. สพม.8(กาญจนบุรี) - 3 - 3 

รวมท้ังสิ้น 5 24 - 29 
 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 โดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
ให้เท่ากัน หรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตำแหน่ง เพื่อนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงอนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อใช้สำหรับการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา และสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ
คัดเลือก ประจำปี 2562 

ท่ี สังกัด 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

จำนวนตำแหน่งว่าง 
การกำหนดสัดส่วน 

รับย้าย บรรจุ 
1. สพป.กาญจนบรุี เขต 1 – เขต 4 

และ สพม.8 (กาญจนบรุี) 
29 16 13 

 
 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.5   เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
                สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายชื ่อคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล

ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี 2562   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม 

(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. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559   เรื่อง 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. กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2562 

ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมเสนอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 
1 - 15 สิงหาคม 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นคำร้องขอย้าย
ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 ราย ดังนี้ 

 

ท่ี สังกัด 
ตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รวม 

1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 19  19 
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 5 - 5 
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 10 - 10 
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 3 - 3 
5 สพม.8 (กาญจนบรุี) 18 1 19 

รวมท้ังสิ้น 55 1 56 
 
 



25 
 

 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อเป็นคณะทำงาน
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายช่ือคณะทำงานดังต่อไปนี้ 

1) นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี  ประธานคณะทำงาน 
2) นายโอภาส  ต้นทอง              รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี             รองประธานคณะทำงาน 
3) นางพูลทรัพย์  หินอ่อน       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี  
4) นายชัยวัตร  ทองบ่อ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี  
5) นายวิวรรธน์  วรรณศิริ       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบง่ คณะทำงาน 
    สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
6) นางบุษา  เวียงนนท ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร  คณะทำงาน 

    สพป.กาญจนบรุี เขต 1     
7) นายวิชา  จุลทรกัษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด  คณะทำงาน 
    สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
8) นางนงนุช  ก้านเหลอืง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
    สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
9) นายนรากร  กาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสงิห ์  คณะทำงาน 
    สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
10) นายวีระกิจ  เมง่อำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล  คณะทำงาน 
    สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
11) นายสัจจะ ตระกลูราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะทำงาน 
    สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
12) นางลภัสรดา สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
    สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
13) นายณรินทร์ ชํานาญดู   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์ คณะทำงาน 
    สพม.เขต 8 
14) นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา   
         สพม. เขต 8     คณะทำงาน 

 15) นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล            เลขานุการ/คณะทำงาน 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
 16 นายอังกูร  จินจารักษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
 17) นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและ

รวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 
2562 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดองค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการ
ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษานั ้นๆ ก่อนนำข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (อกศจ.) ต่อไป 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ไดต้รวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตดิังนี้ 
1. ขออนุมัติรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี 2562 
2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล

ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี 2562 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.6  เรื่อง     การกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบและตวัชี้วัดในการยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์     

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติร่างรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัด ในการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

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

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4 . คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                                     

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความเดิมกำหนดไว้ว่า 

วิธีการ  ข้อ 1.5   “ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณีตั้งคณะกรรมการ  
เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” 

2. ต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอน 
อำนาจหน้าที่ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. จังหวัดนั้นๆ ประกอบกับคำสั่งคณะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้แต่งตั้ง อกศจ. เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอ กศจ. พิจารณาต่อไป 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จงึได้มีการแก้ไขหลกัเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) ดังนี ้

1) มิให้นำความในวิธีการข้อ 1.5 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มาใช้บังคับการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยให้ อกศจ. ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) ในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ด้วย (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
4 หน้า 93-96) 
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3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 – เขต 4 ได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำร่างรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 หน้า 97-100  )  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณาร่างรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 เพื่อนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
1. ขออนุมัตริ่างรายละเอียดองค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
2. ขออนุมัติให้ประกาศใช้เป็นรายละเอียดองค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการย้ายข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.7   เรื่อง    การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู     
(กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ)  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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 2  ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

1 น.ส. เพ็ญประภา    
      เอ่ียมเพชร                
                  

ครู  
อันดับ คศ. 1 
โรงเรียนบ้านวังไผ่ 
วุฒิ ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)                 
เงินเดือน 26,160 บาท 
บรรจุวันท่ี 7 ก.พ. 2557 

    * ย้ายกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง   
เน่ืองจากตนเองป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ 
ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์โรงพยาบาล      
ศิริราช ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ขอย้ายไป สพป.
เพชรบุรี เขต 1 

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

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ที่ 77/2561 
สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของ
ข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ไปยังสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนึ ้
1. ขออนุมัตใิห้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
ตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป  

2. ขอความเห็นชอบให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอย้ายได้ กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทางมีตำแหน่งว่างสามารถพิจารณารับย้ายได้ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.8    เรื่อง   ขอส่งคำร้องขอโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปดำรง
ตำแหน่งสังกัดอ่ืน  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม           

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  เรื่อง  มาตรฐาน

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ย่ืน
ความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

ปัจจุบัน 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง/สังกัด 
ท่ีขอโอน 

1 นางสาวธานี   
             มังกะโรทัย 

ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ 5564 
รับเงินเดือน 30,580 บาท 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
สังกัด สพม.8 

วุฒิ ศษ.บ.   
(นาฎศิลป์ไทย) 

วุฒิ ศษ.ม 
(การบริหารการศึกษา) 

ตำแหน่ง ครูผูส้อน  
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง  
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ข้าราชการดังกล่าวไม่มี
ภาระผูกพันใด ๆ และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย  

3. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไม่ขัดข้องและ
ยินยอมให้โอนได ้โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอน ไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ อีกทั้งได้ตรวจสอบแล้วข้าราชการดังกล่าวไม่มี
ภาระผูกพันและไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย จึงเห็นสมควรให้ส่งคำร้องขอโอนไปยังหน่วยงาน ที่ประสงค์ขอ
โอนไปดำรงตำแหน่งได้  

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอโอน แจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่จะรับโอนกรณี
หน่วยงานที่รับโอนพิจารณาแล้ว และมีมติให้รับโอนข้าราชการรายดังกล่าว ให้แจ้งกำหนดวันรับโอนเพื่อให้ผู้มีอำนาจ ตาม
มาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่งให้โอนพร้อมกันต่อไป  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราย นางสาวธานี  มังกะโรทัย ไปยังหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง 
2. ขออนุมัตใิห้อนุมัติเป็นหลักการ หากหน่วยงานที่ประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง มีมติรับโอนแล้ว ให้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดวันให้โอนพร้อมกันกับวันที่รับโอน แล้วแจ้งให้ผู้มีอำนาจตาม
ตามตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ทราบ เพื่อดำเนินการออกคำสั่งให้โอนต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

6.9    เรื่อง   การขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจังหวัดอ่ืน 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตกิารส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ) 
จำนวน 1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 

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

และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
จำนวน 1 ราย ดังนี้  

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

ประเภท
ตำแหน่ง 

ระดับตำแหน่ง เงินเดือน 

1 นายอภิชาต  ศรีสุข นักทรัพยากรบุคคล/    
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

อ 21 วิชาการ ปฏิบัติการ 22,950 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ขอ

ย้ายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้ส่งคำร้องขอย้ายของ
ข้าราชการรายดังกล่าวตามความประสงค์ขอย้ายได้ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีพิจารณาแลว้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ของผู้ขอ

ย้ายได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นควร
ให้ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางตามความประสงค์ขอย้ายได้  

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นว่ากรณีการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไม่ได้มีการกำหนดปฏิทินการยื่นคำร้องขอย้ายที่
แน่นอน เนื่องจากข้ึนอยู่กับแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน้ัน ๆ จะมีการประกาศ
ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงเห็นสมควร
อนุมัติไว้เป็นหลักการให้ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางได้  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

กลั่นกรอง ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งคำร้องขอย้ายของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ราย นายอภิชาต 
ศรีสุข ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

2. ขออนุมัตใิห้อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยังสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีการประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 
30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10  เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมนิเพ่ือเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย  ดังนี ้

ท่ี ชื่อ – สกุล/สังกัด 
วุฒิ/

วิชาเอก 
ประเภท
ตำแหน่ง 

ระดับ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน วันท่ีส่งผลงาน 

ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
1 น.ส.กำไลมาศ  มีทรัพย์ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
ศศ.บ. 

(การจัดการ
ทั่วไป) 
ศษ.ม. 

(การบริหาร
การศึกษา) 

วิชาการ ชำนาญการ อ 38 40,930 30 ส.ค. 2562 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62) 

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบคุคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552  เรื่อง การ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง  การจัดกลุ่ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  เรื่อง กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบคุลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

7.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10  พฤษภาคม 2556  เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 38 ค.(2) 

8.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง  การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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9.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  เรื่อง  การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) 

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ประวัติการรับราชการและผลงานที่ส่งเข้ารับการรับการประเมิน ราย นางสาวกำไลมาศ  มีทรัพย์ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียดเอกสารแนบนอกเล่ม) 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ใน
การประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการ
รายดังกล่าวแล้ว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ ดำเนินการพิจารณา และ
ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนน
จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยมีผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 
กรรมการ คะแนน

เฉลี่ย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 
1. น.ส.กำไลมาศ  มีทรัพย ์ (รับการประเมินเพ่ือดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 36) 

คุณภาพของงาน 30 21 24 25 25  
ประโยชน์ของผลงาน 30 21 25 26 25  
ข้อเสนอแนวคดิในการพัฒนางาน 40 28 31 32 32  

คะแนนรวม 100 70 80 83 82 81.67  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และเห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้ง ราย 
นางสาวกำไลมาศ   มีทรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 
อ 36 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

กลั่นกรอง ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการประเมินและให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พิเศษ ราย นางสาว
กำไลมาศ   มีทรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 36 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งเลื่อนและ
แต่งตั้งฯ  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.11 เรื ่อง   ขออนุมัติผลการคัดเลือกเพื ่อแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัดกาญจนบุร ี  ขออนุม ัต ิผลการคัดเล ือกเพ ื ่อแต ่งต ั ้ งข ้าราชการครู                    

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล/สังกัด วุฒิ/วิชาเอก 
ประเภท
ตำแหน่ง 

ระดับ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน 
วันท่ีผ่านการ

คัดเลือก 
ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
1 น.ส.นวมลล์ิ  วงษ์สนิท 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
รป.บ. 

(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศษ.ม. 

(การบริหาร
การศึกษา) 

วิชาการ ชำนาญการ
พิเศษ 

อ 1 42,170 - 
 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62) 

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  เรื่อง  การจัดกลุ่ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบคุลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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8. หนงัสอืสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10  พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 38 ค.(2) 

9.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรือ่ง  การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง  การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ประวัติการรับราชการและผลงานทีส่่งเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ราย นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท   
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดบัชำนาญการพเิศษ   ตำแหน่งเลขที่ อ 1  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียดเอกสารแนบนอกเล่ม) 

 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุร ีโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู ้อำนวยการกลุ ่มอำนวยการ) สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่
ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยมีผลการคัดเลือก  ดังนี้ 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่เข้ารับ               
การคัดเลือก 

คะแนนประเมิน 

(ร้อยละ) 
หมายเหต ุ

1 นางสาวนวมลล์ิ  
        วงษ์สนิท 

นักจัดการงานทั่วไป 

ระดับชำนาญการพิเศษ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

นักจัดการงานทั่วไป 

ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.
กลุ่มอำนวยการ) 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

91.56  

 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมนิบุคคลเพื่อคัดเลอืกไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ และเห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้ง ราย 
นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง
เลขที่ อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ กศจ. อนุมัติ  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

กลั่นกรอง ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการคัดเลือกและให้แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรง

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 เป็นตำแหนง่
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ กศจ. อนุมัติ 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  ออกคำสั่งเลื่อนและ
แต่งตั้งฯ  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.12  เรื่อง   การประกาศรับสมัครบคุคลเพ่ือการเปลีย่นตำแหน่ง การย้ายขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อการเปลี่ยน

ตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา 

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2556 เรื ่อง มาตรฐาน

ตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การนำวิธกีาร

ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพือ่
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. รายละเอียดตัวช้ีวัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

8. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                          
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 
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ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม หมายเหต ุ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 38 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
ชำนาญการพิเศษ อ 29 นโยบายและแผน 

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม 
เป็นตำแหน่งที่จะวา่งเนื่องจากผู้ดำรง
ตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
เพราะเกษียณอายุราชการ  
(30 กันยายน 2562)  

3 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ อ 36 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม 

 

4 นิติกร ชำนาญการพิเศษ อ 25 บริหารงานบุคคล 
(กฎหมายและคด)ี 
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
5 นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
ชำนาญการพิเศษ อ 29 นโยบายและแผน  

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม 
เป็นตำแหน่งที่จะวา่งเนื่องจากผู้ดำรง
ตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
เพราะเกษียณอายุราชการ  
(30 กันยายน 2562)  

6 นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 32 นโยบายและแผน  

 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไม่มีบัญชีผู้สอบ แข่งขัน
ได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกที่รอการบรรจแุละแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และ
ตำแหน่งว่างดังกล่าวเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงมีความประสงค์
นำตำแหน่งว่างดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 อัตรา ไปใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้เสนอรายช่ือ 
คณะกรรมการประเมินความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี ้วัดที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนด ดังต่อไปนี้ 

 

    4.1 สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1   ประกอบด้วย 
1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี          ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 2  ประธานกรรมการ 

 2) ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรทีอง       รอง ผอ.สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2  กรรมการ 
 3) นางช่อผกา  ชูเลิศ           ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
 4) นางสาวกำไลมาศ  มีทรัพย์     รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 5) นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล             กรรมการ/เลขานุการ 
 6) นางเบญญาภา  เพิ่มพลู         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ            ผู้ช่วยเลขานุการ 
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    4.2 สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3   ประกอบด้วย 
1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 ประธานกรรมการ 

 2) นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 3) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 4) นางอรนลิน  ทองวัง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 5) นายวีระกิจ  เมง่อำพัน  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางพรทพิย์  ชมภูธวัช  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

    4.3 สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4   ประกอบด้วย 
1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 ประธานกรรมการ 

 2) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  กรรมการ  
 3) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 4) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 5) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางลภัสรดา  สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้งฯ และเป็น
ตำแหน่งว่างที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเห็นสมควรนำตำแหน่งว่างดังกล่าวรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 
อัตรา เพื่อใช้ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

กลั่นกรอง ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแตง่ตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยมอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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2. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวช้ีวัดที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกำหนด  

3. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จนกว่าจะแลว้เสรจ็ แล้วนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด
กาญจนบุรี เพื่ออนุมัติต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

6.13  เรื่อง   การประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือข้าราชการ

อื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น ตามมาตรา     
38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนงัสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์และ

และวิธีการโอนพนกังานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 

3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง องค์ประกอบ
การประเมินและตัวช้ีวัดการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินหรอืข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างหลังจากที่ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยน
ตำแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เสร็จสิ้นแล้ว  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 มีความประสงค์จะนำตำแหน่งว่าง ดังกล่าว 
ไปใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่เกินจำนวน ตามกรอบอัตรากำลังที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ/ชำนาญ
การพิเศษ 

อ 8 บรหิารการเงินและสินทรัพย ์  
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3. ขออนุม ัติแต่งตั ้งคณะกรรมการทำหน้าที ่ประเมินความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม ตาม
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด โดยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย  ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 3                           ประธานกรรมการ 
2) นางสุรยี์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรต ิ ผอ.กลุ่มอำนวยการ                         กรรมการ 
3) นางอรนลิน  ทองวัง  ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย์                       กรรมการ 

 4) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                        กรรมการ 
 5) นายวีระกิจ  เมง่อำพัน  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล                          กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางสาวจันทรจ์ิรา  อุปะละสกั นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา เพื่อใช้ในการรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน
หรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ 

ดังนี ้
1. ขออนุมัตใิห้ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินหรอืข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตัง้เป็น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการ เงิน
และบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา 

2. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบ
การประเมินและตัวชี้วัดการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  

 

มติ กศจ.  อนมุัติตามเสนอ   
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6.14  เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภททั่วไป ) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญ
การ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตใิห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 3 ดำเนินการประเมินบุคคล  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์     ( ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญ
การ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

 

 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง
เลขที่ 

อัตรา
เงินเดือน 

กลุ่มงาน วันที่เสนอ 

1 นายอภิชาต ศรีสุข นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 21 22,950 บริหารงาน
บุคคล  

6/9/2562 

2 นางพรทิพย์ ชมภูธวัช นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 
 

21,840 บริหารงาน
บุคคล 

9/9/2562 

3 นางสาวนิรมล นุ่มเนียม นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 22 21,740 บริหารงาน
บุคคล 

9/9/2562 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่องการย้าย

และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่องการจัด
กลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื ่อง
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการคครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 
ค.(2)  

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่องการประเมินบคุคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภททั่วไป ) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง                   
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไป
เป็นอำนาจของ ก.ศ.จ.ของจังหวัดน้ันๆ ตามคำสั่งนี้ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

           1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ดังนี้                      
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2. ข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบและตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
  2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  2.2 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครบ 6 ป ี
  2.3 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตรงตามที่ 
ก.พ. กำหนด 
  2.4 มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้ันต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง
เลขที่ 

อัตรา
เงินเดือน 

กลุ่มงาน วันที่เสนอ 

1 นายอภิชาต ศรีสุข นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 21 22,950 บริหารงาน
บุคคล  

6/9/2562 

2 นางพรทิพย์ ชมภูธวัช นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 
 

21,840 บริหารงาน
บุคคล 

9/9/2562 

3 นางสาวนิรมล นุ่มเนียม นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 22 21,740 บริหารงาน
บุคคล 

9/9/2562 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติประเมินบุคคลเพื ่อเลื ่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภททั่วไป ) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 
(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ)  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึง
เห็นสมควรขออนุมัตใิห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภททั่วไป ) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ อ 21 ,  อ 19 และอ  22  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ 

ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ประกาศรายช่ือและผลงานทางวิชาการผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ ดังนี้ 
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ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่ง/ระดับ ชื่อผลงานท่ีจะส่งประเมิน ข้อเสนอ/แนวความคิด หมายเหตุ 

1. นายอภิชาต  ศรีสุข นักทรัพยากร
บุคคล/ปฏิบัติการ 

การพัฒนาข้าราชการครู (สาย
งานการสอน) เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
และเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์  
ว 21/2560 

แนวทางวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการ
สอน เพื่อใช้ประกอบการขอ
มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

**มีสัดส่วนของ
ผลงานที ่ปฏิบัติ
เอง 100 % 

2. นางพรทิพย์ ชมภูธวัช นักทรัพยากร
บุคคล/ปฏิบัติการ 

การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน ตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ 
2562 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

**มีสัดส่วนของ
ผลงานที ่ปฏิบัติ
เอง 100 % 

3. นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม นักทรัพยากร
บุคคล/ปฏิบัติการ 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง
ที่ 1 (1 เมษายน 2562) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดทำ
ประวัติการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

**มีสัดส่วนของ
ผลงานที ่ปฏิบัติ
เอง 100 % 

 

2. พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื ่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ ประกอบด้วย  

2.1 นายณรงค์ ศรีละมลุ      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               ประธานกรรมการ                 
                                          ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3      
2.2 นายวีระกิจ เม่งอำพัน      ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล                           กรรมการ 
2.3 นางสาวขนิษฐา เสวกวาปี   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพเิศษ      กรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2548   

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.15  เรื่อง   ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างเพ่ือใช้สำหรับการนำรายชื่อผูส้อบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง 
มาขึ้นบัญชีเป็นผูไ้ด้รับการคัดเลือกในบญัชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการคัดเลือก

ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 อัตรา 

 

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

แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/95 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง  หารือแนวปฏิบัติการ
นำรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2575 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง การตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปข้ึน
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง  การให้หน่วยงานของรัฐอื่น
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 

8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การปฏิรปู
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง           
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 - เขต 4 มีความประสงค์นำตำแหนง่ว่าง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ในการดำเนินการขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
อื่น มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 
11 อัตรา รายละเอียดดังนี ้
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ท่ี ตำแหน่ง ระดับ 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/หน่วย สังกัดท่ีจะบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
1 นิติกร ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 25 กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2 นิติกร ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 25 กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นิติกร ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 26 กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 2 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

5 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

6 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 7 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

8 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 46 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

9 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 9 กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ตำแหน่งประเภทท่ัวไป 

10 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

11 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 44 กลุ่มนเิทศ ติดตาม ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
2. ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 อัตรา ดังกล่าว เป็นตำแหน่งว่าง ภายใต้กรอบ
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. ข้อมูลการขอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้น
สังกัด และในบัญชีของส่วนราชการอื่น ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง 
จำนวนตำแหน่ง

ว่าง 
(อัตรา) 

ข้อมูลการขอใช้บัญช ี

1 นิติกร 3 มีบญัชีของ สพฐ. อยูเ่ดมิ 
2 นักจัดการงานทั่วไป 1 กำลังจะดำเนินการขอใช้บญัชีของ สพฐ. 
3 นักประชาสัมพันธ์ 3 กำลังจะดำเนินการขอใช้บญัชีส่วนราชการอื่น 
4 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 กำลังจะดำเนินการขอใช้บญัชีส่วนราชการอื่น 
 5 นักวิชาการเงินและบญัชี 1 กำลังจะดำเนินการขอใช้บญัชีส่วนราชการอื่น 
6 เจ้าพนักงานธุรการ 2 มีบญัชีของ สพฐ. อยูเ่ดมิ 

รวม 11  
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำแหน่งว่างดังกล่าวสำหรับใช้

ดำเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการขอใช้บัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด หรือส่วนราชการอื่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 
18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยอนุโลมต่อไป  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 

 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ 

ดังนี ้
1. ขออนุมัติตำแหน่งว่างสำหรับใช้ดำเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้

ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  

2. ขออนุม ัติ เป ็นหลักการให้สำน ักงานศึกษาธ ิการจังหว ัดกาญจนบ ุร ี ดำเน ินการขอรายช่ือ                      
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยอนุโลมตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้  

2.1 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์)  

2.2 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

2.3 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในประกาศแทนประธานกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

     - ประกาศคัดเลือกผู้สอบผู้สอบแข่งขันได้ ฯ 
     - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
     - ประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก   
3. ขออนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญตัิระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ งผู้ได้รับการคดัเลือก
ตามลำดับในประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และรายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.16  เรื่อง   ขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงครู ราย นายกำชัย ยุกตชิาติ ตำแหน่ง     
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการ  ยกเลิกคำสั่งแต่งตั ้งครูผู ้ช่วยให้ดำรงครู ราย       

นายกำชัย ยุกติชาติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    เนื่องจาก    
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นการเฉพาะราย  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

2.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้  นายกำชัย ยุกติชาติ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผ่านการประเมินเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุีจงึมีคำสัง่ ที่ 400/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 
2562 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์   และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  หนังสือ ที่ ศธ 04018/3844 วันที่ 
16 กันยายน 2562 เพื่อให้ตรวจสอบคำสั่งดังกล่าวราย นายกำชัย ยุกติชาติ    ซึ่งเดิมข้าราชการรายดังกล่าวได้รับ
การบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที ่โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ต่อมาข้าราชการรายดังกล่าวได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) ที่โรงเรียนอนุบาล
วัดลูกแกประชาชนูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 
2561 เนื่องจากไม่สามารถนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 400/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่องการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูราย 
นายกำชัย ยุกติชาติ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นการเฉพาะราย 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้พิจารณาร่วมกนั

มีมติเห็นชอบให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน 
ก.ค.ศ. เพื่อวินิจฉัยแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี ่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ    

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความ

เห็นชอบให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อวินิจฉัยแนวปฏิบัติตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน
ตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งเป็น          
ผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อ 4 หน้า 2 ความว่า ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือการโอนตามผลการสอบแข่งขันต้องเตียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งครูผูช่้วยให้ดำรง
ตำแหน่งครู ราย นายกำชัย ยุกติชาติ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวีการตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดหรือไม่อย่างไร  
เมื่อได้เรื่องอย่างไรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำเข้าวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งต่อไป  ตามที่ อกศจ.กาญจนบุรีเสนอหรือไม่ ประการใด      

 

มติ กศจ.   
  เห็นชอบให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดทำหนังสือหารือไปยัง สำนักงาน ก.ค.ศ.  กรณี

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงครู ราย นายกำชัย ยุกติชาติ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     
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6.17 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 28 ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 10 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 4 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 9 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  5 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  28 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 10 ตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 นายนัดคชา   
     โสนะโชต ิ

อนุบาล
กาญจนบรุ ี

7 ส.ค. 
60 

67.55 67.55 71.05 77.19 77.19 78.95 84.22 86.84 7 ส.ค. 
62 

2 น.ส.สุพัตรา   
    ชามนตร ี

บ้านห้วย
น้ำขาว 

7 ส.ค. 
60 

59.89 63.35 67.71 73.51 75.22 81.61 91.70 96.70 7 ส.ค. 
62 

3 นายอุดมพงษ์  
เอ่ียมหรุ่น  

วัดชุกพี้ 7 ส.ค. 
60 

71.04 73.68 81.57 85.08 86.84 87.71 90.34 92.98 7 ส.ค. 
62 

4 น.ส.พิมพ์รภัช   
  เตชาชนะเกียรติ ์

บ้านหนอง
เป็ด 

7 ส.ค. 
60 

78.95 78.94 84.23 85.39 84.49 87.13 87.43 87.43 7 ส.ค. 
62 

5 นายนุพล  
     วงค์วิเศษ 

บ้านหนอง
หญ้าปล้อง 

7 ส.ค. 
60 

76.32 78.07 79.83 85.96 85.96 88.60 92.11 94.73 7 ส.ค. 
62 

6 นายทรงพล   
      บุญชัย 

อนุบาลศรี
สวัสดิ ์

7 ส.ค. 
60 

56.21 59.79 64.04 66.66 71.93 75.44 82.46 89.47 7 ส.ค. 
62 

7 น.ส.สุภาพร   
    กาฬภักด ี

บ้านทุ่งนา 7 ส.ค. 
60 

50.88 54.38 59.65 64.03 69.29 78.94 86.84 89.47 7 ส.ค. 
62 

8 น.ส.ไพสิฐ  
        ว่องไว  

บ้านโปง่
หวาย 

15 ส.ค. 
60 

66.67 68.42 70.17 71.93 73.68 75.44 77.20 78.95 15 ส.ค. 
62 

9 นายสุวัฒชัย   
   ถิ่นนาสวน 

วัดถ้ำองจ ุ 15 ส.ค. 
60 

67.54 71.05 76.32 80.70 82.46 85.09 97.74 96.49 15 ส.ค. 
62 

10 ว่าที่ร้อยตรีภูษิต   
       วันทอง 

วัดถ้ำองจ ุ 15 ส.ค. 
60 

66.67 67.54 69.30 82.46 79.82 88.60 96.49 97.37 15 ส.ค. 
62 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 4 ตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.วัลลภา 
ศรีสวย 

บ้านดอน
รัก 

7 ส.ค. 
60 

70.75 
 

77.48 
 

89.71 
 

91.16 
 

91.66 
 

94.87 
 

98.90 
 

99.42 
 

7 ส.ค. 
62 

2 น.ส.ธมนต์  
พราหมณพันธ์ุ 

วัดหวาย
เหนียว  ฯ 

7 ส.ค. 
60 

63.31 
 

66.67 
 

66.67 
 

71.99 
 

73.34 
 

86.98 
 

97.44 
 

100 
 

7 ส.ค. 
62 

3 นายอัษฎายุทธ    
       นุย้ฉิม 
 

วัดเขา
ตะพั้น 

7 ส.ค. 
60 

 

70.03 72.60 76.15 
 

80.49 
 

83.24 
 

85.81 
 

88.38 
 

98.04 
 

7 ส.ค. 
62 

4 นางชไมพร     
      พฤฑฒิกุล 

วัดพระ
แท่นดงรัง 

7 ส.ค. 
60 

 

58.17 64.10 68.63 75.49 
 

81.84 
 

85.57 91.51 96.64 7 ส.ค. 
62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 9 ตำแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.อณัฐญา   
   แก้วไซเกิด 

อนุบาล
พนองปรือ 

7 ส.ค.60 73.68 77.19 81.58 85.96 87.72 92.10 93.86 96.49 7 ส.ค.62 

2 นายณัฏฐกิตต์   
     โคนโท 

อนุบาล
พนองปรือ 

7 ส.ค.60 73.68 77.19 81.58 85.96 87.72 92.10 93.86 96.49 7 ส.ค.62 

3 นายอดิวัฒน์   
    เรือนรื่น 

บ้านหนอง
เค็ด 

7 ส.ค.60 80.67 83.43 84.41 87.77 89.55 91.32 94.07 95.84 7 ส.ค.62 

4 นายเสรี   
    ชมภูทาน 

บ้านหนอง
เค็ด 

7 ส.ค.60 81.65 82.63 84.41 87.96 87.77 89.55 91.32 94.07 7 ส.ค.62 

5 น.ส.เววิกา   
    แก้วสาคำ 

บ้านวังด้ง 7 ส.ค.60 62.09 69.79 73.76 79.08 75.91 78.47 81.42 98.22 7 ส.ค.62 

6 น.ส.ธิดารัตน์   
   พรมจรูญ 

บ้านหนอง
มะสัง 

7 ส.ค.60 66.67 71.01 77.12 80.67 86.79 91.13 92.90 95.66 7 ส.ค.62 

7 น.ส.รัชนก   
 ดอกลำเจียก 

บ้านหนอง
มะสัง 

17 ส.ค.60 66.67 71.01 77.12 80.67 86.79 91.13 92.90 96.45 17 ส.ค.62 

8 น.ส.วัชรี   
    ใจเก่งด ี

บ้านหนอง
นกแก้ว 

7 ส.ค.60 75.73 80.67 85.62 86.60 86.79 88.56 91.93 95.48 7 ส.ค.62 

9 น.ส.นฤมล   
     บุญธรรม 

บ้านหนอง
ใหญ ่

7 ส.ค.60 69.61 75.49 80.82 85.58 87.16 89.73 95.85 97.44 7 ส.ค.62 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 5 ตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.ศรีสกุล  
       ภูมิพลับ 

พนม
ทวนชนูป
ถัมถ์ 

7 ส.ค.60 77.19 80.70 84.21 85.08 87.71 90.35 92.10 95.61 7 ส.ค.62 

2 น.ส.นิสา  
    คำหอมกุล 

เลาขวัญ
ราษฎร์
บำรุง 

7 ส.ค.60 66.67 66.67 76.14 83.05 87.77 93.46 95.24 96.03 7 ส.ค.62 

3 น.ส.ณัฐธิดา  
     ช่วงชัย 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

7 ส.ค.60 67.54 67.54 70.18 71.93 78.07 78.07 79.82 80.70 7 ส.ค.62 

4 น.ส.ศศินันทน์  
    ขึ้นทันตา 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

7 ส.ค.60 66.67 68.42 71.05 71.93 76.32 76.32 76.32 78.07 7 ส.ค.62 

5 น.ส.สุภัทริภา  
    ทองจีน 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

7 ส.ค.60 66.67 67.54 70.18 71.05 72.81 72.81 73.68 74.56 7 ส.ค.62 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 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  28  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 28 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหนง่ครู  และให้ได้รบัเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทัง้ 28 ราย  
  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  16  ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1  จำนวน 5 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3  จำนวน 2 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4  จำนวน 7 ราย  
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  2 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.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  16 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรบัการประเมนิ  จำนวน 
16  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  5 ราย 

 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 
 
 
 

นายสฤกษฎิ์           
             สวัสดิ์พานิชย์ 
คร ูร.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.นายอดิศักดิ์  บุญมา 
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 น.ส.จันทิรา           
                 กระต่าย 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล-
ชนะสงคราม 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

คณิตศาสตร์/ 
28 ส.ค. 2562 

1. นายพิทยา  จารุจินดา 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
   (กรณีไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางมยุรี  ศรีสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางอรศรี  แสงสว่าง 
ครู ร.ร.บ้านหัวนา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 น.ส.ชฎารมย์                     
             สุทธิอภิวัฒน์ 
ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล- 
ชนะสงคราม 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คอมพิวเตอร์/ 
2 ก.ย. 2562 

1. นายพิทยา  จารุจินดา 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
   (กรณีไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายชาญศักดิ์  ศรีสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.ณิฐญภรณ์  แก้วเกตุ 
ครู ร.ร.วัดยางเกาะ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 นางฐิติวรรณ 
                 เล็กแดงอยู่ 
คร ูร.ร.บ้านน้ำมุด                   
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
27 ส.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านน้ำมุด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางรัชนี  แฟงรัก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวารินทร์  เข็มทอง                                
ครู ร.ร.บ้านต้นมะพร้าว 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 น.ส.ธิดาทิพย์  พวงศรี        
คร ูร.ร.วัดวังศาลา 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย/ 
13 ก.ย. 2562 

1. นางสาววิไล  กวางคีรี 
    ผอ.ร.ร.วัดโพธ์ิศรีสุขาราม 
   (กรณีไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางประวรรยงค์  บ่อเงิน 
   ข้าราชการบำนาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางลัดดา  วีระศิลป์ 
   ครู ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.อรอุมา  ภู่สุวรรณ   
ครู ร.ร.บ้านกุยแหย่                  
วุฒิ ค.บ.(คณติศาสตร์) 

คณิตศาสตร์                    
28 ส.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านกุยแหย่                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                           
ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.วิไลพร  สมบัติภูธร                                  
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่  (ครูชำนาญการพิเศษ)  
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.ศิรินธร  จันทร์โอ      
ครู ร.ร.วัดปรังกาสี                  
วุฒิ ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)     
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์                  
4 ก.ย.2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเกศฤทัย  คำษร                           
ผอ.ร.ร.บ้านจันเดย์ (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.สเมธัส  ศรีชื่นอารมย์                                  
ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี  (ครูชำนาญการ)       
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 7 ราย 

 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายวุฒิเวช สุทน 
 ครู รร.บ้านโป่งไหม 

  วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
   
   
   

  

สุขศึกษา/ 
30 ส.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านโป่งไหม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายพิชา ปอยดินแดง 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.ศรัณย์รัชย์  
         โพธ์ิละออ 
ครู  รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 

  ศษ.บ.สังคมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
     

  

สังคมศึกษา/ 
10 ก.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์ 
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.เพ็ญลักษณ์  
         กำธรธนกาญจน์ 
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 

  ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
     

  

สังคมศึกษา/ 
10 ก.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาไหล ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ศศิธร คล้ายเจ็ก 
ครู รร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. น.ส.อรทัย คุ้มกัน 
ครู รร.บ้านสามยอด 

  ค.บ.วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
   
   
   

  

ทัศนศิลป์/ 
16 ก.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านสามยอด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายวีระพันธ์ แซ่จึง 
ครู รร.ราษฎร์บำรุงธรรม 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

5. 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 

สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 น.ส.ชมัยพร ไกรหา 
ครู 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 

7 น.ส.พัชรินทร์  
           ศิวพรมณฑล 
ครู  รร.บ้านหนองปลิง 

  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  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 

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 2  ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.ภัทรานี ภู่ขวัญเมือง 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณี
กาญจน์วิทยา 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
27 ส.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.มลฤดี โสภาพันธ ์
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา คอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายกฤษณ์ ยังดี 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา คอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.ดุษดียา สมผลภาดี 
ครู ร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ศศบ. สาขาภาษาไทย 
 

ภาษาไทย 
10 ก.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด 
รองผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ณิชาการ ชาวทำนา 
 ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  16 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 16 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  16 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.19 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  19  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 7 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 8 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 4 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 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เสนอขอรับการประเมิน เพื ่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 19  ราย  ดังนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 7 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.กมลชนก           
                 วันแก้ว 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
วท.บ. (คณติศาสตร)์ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 93.00 93.00 ผ่านการประเมิน/                
2 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 92.50 90.00 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 93.00 92.00  

2. น.ส.สายพิณ 
                  ยกกลิ่น 
คร ูร.ร.วัดทุง่ลาดหญ้า      
“ลาดหญ้าวทิยา”                         
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 93.00 93.66 ผ่านการระเมิน/                
16 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 86.25 85.41 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 93.00 92.00  

3. น.ส.มณีรัตน์ 
                  ไชยโกฎ ิ
คร ูร.ร.บ้านต้นมะพร้าว                   
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 98.00 99.00 97.67 ผ่านการประเมิน/                
19 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 86.00 90.00 85.33 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 92.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 95.00 80.00 85.00 86.66 ผ่านการประเมิน/                
23 ส.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. นายสรภพ  สุทธิรักษ์        
คร ูร.ร.วัดยางเกาะ 
วท.บ.(ชีววทิยาประยุกต)์ 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 90.00 89.66 ผ่านการประเมิน/                   
2 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.00 86.00 87.00 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 85.00 89.50  
6 น.ส.เบญจา  ลำดวล   

คร ูร.ร.บ้านท่าพุ 
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 85.00 85.00 84.66 ผ่านการประเมิน/                 
31 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 86.00 80.00 80.00 82.00 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 89.00 82.00  
7 น.ส.กาญจนา           

               บู๊ชัยฮะ 
คร ูร.ร.บ้านหนองแก                
(สามัคควีิทยา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 87.00 90.00 ผ่านการประเมิน/                 
11 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 88.00 85.00 84.00 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 85.00 82.50  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 8 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.วรรณนิษา  ฦาชา        
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ  
ค.บ.(คณิตศาสตร์)   
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 99.00 98.00 98.00 98.00 ผ่านการประเมิน 
11 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 96.00 98.00 97.00 97.00 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 95.00 90.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 83.00 81.00 81.00 81.67 ผ่านการประเมิน/  
26 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 78.75 78.75 79.17 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 79.00 78.00  
3 น.ส.สุวดี   

       รุ่งอรุณแสงทอง             
ครู  ร.ร.บ้านแก่งจอ              

  ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)       
  ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 92.00 92.00 92.00 ผ่านการประเมิน/  
26 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 87.00 88.00 88.00 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 88.75 85.25  

4 น.ส.วิไลวรรณ  สมบูรณ์           
  ครูร.ร.บ้านห้วยเสือ                        
  ศศ.บ.(รัฐประศาสน 
   ศาสตร์)             ศษ.ม. 
   การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 88.00 90.00 89.00 ผ่านการประเมิน 
30 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 89.50 88.50 88.92 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 86.00 89.00  

5 น.ส.ดารารัตน์   
          แสงทอง             

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

ด้านที่ 1 100 65 81.00 86.00 86.00 84.33 ผ่านการประเมิน/  
9 ส.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 86.25 78.75 81.67 

ด้านที่ 3 100 65 71.50 71.50 72.50  

6 น.ส.นวลจันทร์   
        ตันประเสริฐ       

  ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค              
  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  
  ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 81.00 85.00 84.00 83.33 ผ่านการประเมิน/  
9 ส.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 85.00 86.25 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 72.50 71.50 73.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 86.00 81.00 85.00 84.00 ผ่านการประเมิน 
15 ส.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 77.50 81.25 75.00 77.91 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.50 80.50  
8 น.ส.ศิริชมพู  น้อยวงศ์              

ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้              
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป)         

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 95.00 95.33 ผ่านการประเมิน/  
16 ส.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 86.25 81.25 91.25 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 83.00 86.50  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 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.ภิรมย์  ภาคากล้า 
ครู รร.บ้านหลังเขา 

  ค.บ.สังคมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา   

ด้านที่ 1 100 65 85.00 88.00 87.00 86.66 ผ่านการประเมิน/ 
9 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 76.25 78.75 76.25 77.08 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 76.50 77.50  

2 น.ส.จรินทร์  คล้ายสินธ์ุ 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15ฯ 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 90.00 97.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
8 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 84.00 91.00 94.00 89.66 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 92.00 91.00  

3 น.ส.แก้วตา   
     แผนสมบูรณ์ 
ครู  รร.วัดหนองไม้เอ้ือย 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 85.00 82.00 83.66 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 87.50 85.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 76.25 77.50  

4 น.ส.รุ่งทิพย์  สุขเจริญ 
ครู  รร.ชุมชนบ้านหนองฝา้ย 

  ค.บ.สังคมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 85.00 88.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
16 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 82.50 86.25 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 87.58 83.50 86.08  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 19  ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 19 ราย 
2. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู ้ผ ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื ่อนเป็น         

วิทยฐานะชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 19 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 19 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติดังนี ้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 19 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  19 ราย (สำหรับผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 19 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวนัที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 
 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 41  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 9 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  4 ราย  
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จำนวน 26 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 ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  41 ราย ดังนี้ 

2.1 ผา่นเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     22  ราย 
2.2 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จำนวน     14 ราย 
2.3 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2               จำนวน       1 ราย 
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     5 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 2 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ประเมินใหม่)  จำนวน 1 ราย 
1. นายทวีศิลป์   

สวัสดิ์ฐิติเลิศ 
ครู ร.ร.บ้านน้ำพุ 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)  ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
26.00 

48.75 
27.00 

48.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
14 ก.พ.2562/ 
20 ส.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 74.75 75.75 74.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
2 น.ส.ไอรินทร์             

             ดอนแหยม 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งมะขาม
เฒ่า 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00                        
26.00 

45.00            
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 พ.ค.2562/ 
  13 ก.ย.2562  

 
คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 9 ราย 

 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาพลศึกษา (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)   จำนวน 1 ราย 
1. นายอภิพัฒน์   

               ลำใยขจี                
ครู. ร.ร.เพียงหลวง 3 ฯ         
วุฒิ ค.บ.(พลศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51.25 
26.00 

51.25 
26.00 

51.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 ก.ค.2562/   
20 ส.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 77.25 77.25 77.25 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์(ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
2. นางรพิพรรณ  

      สุขอุดมกอบกุล                 
ครู. ร.ร.บ้านห้วยมาลัย         
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
27.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ก.ค.2562/   
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 75.75 74.75 74.75 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
3. น.ส.แสงเดือน   

             จรบำรุง                
ครู. ร.ร.บ้านกุยแหย่         
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
14 ส.ค.2562/   
14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 84.75 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
4. น.ส.ชุติมนต์  

      กาญจนมณีรมย์                 
ครู. ร.ร.บ้านกุยแหย่         
วท.บ.(เกษตรศาสตร์
ทั่วไป)ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ก.ค.2562/   
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
5. นายยอดชาย   

          จันทร์สว่าง                
ครู. ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย          
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)   
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ย.2562/     
6 พ.ย.2559 คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 74.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (วิชานาฏศิลป์) ประเมินใหม่   จำนวน 1 ราย 
6. น.ส.สุภาศินีย์   

           ภทูัดดวง                
ครู. ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ         
วุฒิ ค.บ.(นาฏศิลป์) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ธ.ค.2561/     
19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (ภาษาไทย) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 2)  จำนวน 1 ราย 
7. น.ส.ดวงกมล   

         สุริยะวงษา                 
ครู. ร.ร.บ้านท่ามะเดื่อ
(ทองผาภูมิ)          
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 ก.ค.2562/   
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 77.00 

สายงานบริหารสถานศึกษา (ปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 2 ราย 
8 นางเกศฤทัย  คำษร 

ผอ. ร.ร.บ้านจันเดย์ 
บธ.การบัญชี 
คม.บริหารสถานศึกษา. 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
31.00 

45.00 
27.00 

45.00 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 ก.ค.60/ 
28 ก.ย. 61 คะแนนรวม 100 70 76.00 72.00 74.00 

9 นายคชธร  คชพันธ์ 
ผอ. รร.บ้านท่ามะเดื่อ 
คบ.บริหารการศึกษา
ศษม.บริหารการศึกษา
ศษ.ด.บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
24.00 

45.00 
28.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 

คะแนนรวม 100 70 69.00 73.00 71.00 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.พัดชา  อินทรัศมี 

ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
23.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (กรณีปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
2 นางสิริภา  เพชรดำดี 

 ครู รร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
29.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
6 ก.ย. 2562/ 
19 ต.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 86.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (กรณีปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
3 น.ส.บุญหนุน สนีค 

ครู รร.บ้านโป่งไหม 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
9 ส.ค. 2562/ 
14 ส.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 85.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (กรณีปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
4 น.ส.อารมณ์  

        สระทองจวง 
ครู รร.เขาวงพระจันทร ์
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 ส.ค. 2562/ 
22 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 73.50 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 26 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
1. นางกมลชนก  

            เรืองเดช 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

46.25 
24.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 70.25 

2 น.ส.พรเพ็ญ สืบบุก 
ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยา
คม 
ศษ.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

46.25 
24.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 70.25 

 กลุ่มสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
3 นางอุไรวรรณ มะลิลา 

ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์  
กาญจนบุรี 
ค.บ. จิตวิทยา 
และการแนะแนว 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

42.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.50 70.50 67.50 

4 น.ส.สุปราณี บทศรี 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์  
กาญจนบุรี 
ค.บ. จิตวิทยา 
และการแนะแนว 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
20.00 
 

57.50 
20.00 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 77.50 77.50 

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) (ประเมินใหม่) จำนวน 6 ราย 
5 นายอติชาติ ทัพวิเศษ 

ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี
ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ศป.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
23.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 80.50 83.50 

6 นายบรรเทิง เหมือนชู 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ค.บ. ดนตรีศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
24.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 81.50 81.50 
7 น.ส.จิตรมนัส  

        เนียมเนตร 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ค.บ. นาฏศิลป์ 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
6 พ.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 84.50 84.50 85.50 

8 นายธาดาธร  
          ประเสริฐกุล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
23.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 80.50 81.50 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

9 นางศิรินารถ  
         เหลืองสด 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศกึษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

57.50 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
14 ส.ค.60 

 
คะแนนรวม 100 70 84.50 84.50 87.50 

10 นางจันทร์วดี  
         รักษ์อาจ 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
25 มิ.ย.61 

 
คะแนนรวม 100 70 85.50 84.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ประเมินใหม่) จำนวน 9 ราย 
11 น.ส.ชุติมา ใจคลาย 

ครู ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
วท.บ. เคม ี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
22.00 

42.50 
23.00 

42.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 64.50 65.50 65.50 

12 นางนิรมล  
          กิตติมินิตกุล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
กศ.บ. เคมี 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 71.50 73.50 

13 นายประวิติชัย  
             อินทวิชัย 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวทิยาคม 
ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
กศ.ม. การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 71.50 73.50 

14 น.ส.วชิราภรณ์ สมตน 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 71.50 73.50 

15 นางวิเรืองรัตน์  
          แก้วกอง 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. ฟิสิกส์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
24.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 69.00 71.00 71.00 

16 น.ส.สิวินีย์ ประจำถิ่น 
ครู ร.ร.ไทรโยคน้อยวทิยา 
วท.บ. ฟิสิกส์ 
วท.ม. วทิยาศาสตร์ศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
23.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.50 73.50 73.50 

17 น.ส.รัชนี เชื้อจันสา 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 
ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
24.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 69.00 

18 นางศิริอัมพร  
           ปินตาเชื้อ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบุรี 
ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
23.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 70.50 73.50 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

19 น.ส.สายธารา  
         เดชเจริญพร 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วท.บ. ชีววิทยา 
กศ.ม. การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
20 นางมุกดา วันเย็น 

ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์  
กาญจนบุรี 
กศ.บ. ชีววิทยา 
วท.ม. ชีววทิยาศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
30.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
20 ส.ค.61/ 
24 เม.ย.62 คะแนนรวม 100 70 73.50 77.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 ราย 
21 นางอรุณศรี  

          บงกชโสภิต 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์  
กาญจนบุรี 
ศษ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ก.พ.62/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

22 น.ส.ศิริกาญจน์  
           การตรง 
ครู ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
ศศ.บ. รรณารักษศาสตร ์
และสารนิเทศศาสตร ์
ศษ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 มิ.ย.62/ 
19 ต.ค.61 

 
คะแนนรวม 100 70 82.25 82.25 82.25 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
23 นายประทวน  

         ทองโสภา 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 ส.ค.62/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
24 น.ส.มัทนิน เจริญพร 

ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
9.00 

57.50 
7.00 

57.50 
11.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 66.50 64.50 68.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) (ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
25 นางปราณี  

         บุญทวีบรรจง 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
28 ก.ค.58 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

26 น.ส.สุทิตา ชมเชย 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
28 ก.ค.58 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 41 ราย ดังนี้ 

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 2 ราย 

1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 9 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 8 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 2                                                         จำนวน 1 ราย 

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

1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 26 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 9 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 12 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑก์ารประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน 5 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 22 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 14 ราย  ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 14 ราย ปรับปรุงครั้งที่ 2 ภายใน 3 
เดือน จำนวน 1 ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 5 ราย  
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  41   ราย 
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้

เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 22 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  22 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 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
 อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 41 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  22  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 22 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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6.21   เรื่อง  ขอให้ทบทวนมติการประชมุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        
กรณี การนบัระยะเวลาขั้นตำ่ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดบัชำนาญการพิเศษ     
ราย นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด  

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรีทบทวน
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  กรณี การนับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ราย นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือที ่ พิเศษ/2562 เรื ่อง ขอให้ทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ของ นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด 

2.  มาตรา 41 มาตรา 53  มาตรา 69  และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัด
กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา 

5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560 เรื่อง   การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  มีมติ
เห็นชอบให้  นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด  ไปรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปพลางก่อน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จัดทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณี นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสายงานที่จะ
แต่งตั้งไม่ครบ 1 ปี และรายงาน กศจ.กาญจนบุรี ในครั้งต่อไป 

2. นายวีรพันธ จันต๊ะยอด  ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/2562 เรื่อง ขอให้ทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นว่า มติตามข้อ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก  นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ และเคยดำรงตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีระยะเวลา 1 ปี 
3 เดือน นักทรัพยากรบุคคล มีระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน และดำรงตำแหน่งปัจจุบนั เป็นนักวิชาการศึกษา มีระยะเวลา 
7 ปี  รวมปฏิบัติราชการในกลุ่มเดียวกันกับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามาตรา 38 ค.(2)  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 11 ปี 6 เดือน  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 6 หน้า  101-103) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการักษาสิทธิประโยชน์ และลด

ความขัดแย้งในกรณีดังกล่าว  เห็นสมควรให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั ่งให้  นายวีรพันธ์                  
จันต๊ะยอด ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผู ้อำนวยการกลุ ่มอำนวยการ)  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  เป็นการช่ัวคราว ระหว่างรอหนังสือตอบหารือจาก  สำนักงาน ก.ค.ศ.  

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาอนุมัติตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี เสนอให้ นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด  ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  เป ็นการชั่วคราว ระหว่างรอหนังสือ
ตอบหารือจาก  สำนักงาน ก.ค.ศ. ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.   เห็นชอบตามเสนอ  
ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.21 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที ่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุม โดยไม่
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม 

 

6.22  เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ลับ) 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

7.1  เรื่อง  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 
 

ด้วย นางอรณิช  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ได้
นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

ด้วยปีพุทธศักราช 2562  พระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเ กล้าฯ ให้
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเทวสังฆา
ราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 09.30 น. 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม
อนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  พร้อมร่วมบริจาคทรัพย์โดย
เสร็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในครั้งนี้ 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ กลุ่มการคลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี 
“กฐินกรมการศึกษานอกโรงเรียน” เลขที่บัญชี 059-1-24428-4 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินให้ กลุ ่มการคลัง 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือทาง
โทรสาร หมายเลข 02280 2928 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 

 
  (ลงช่ือ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

                   (ลงช่ือ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
















































