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วันศุกร์ท่ี  8  พฤศจิกายน   2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี

 

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

ผู้มาประชมุ 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี                                            

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (นายบุญสง่  ล้อประกานตส์ิทธ์ิ)                                                                
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
5. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

 (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร)์                                                                   
6. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
7. นายโอภาส  เจรญิเช้ือ                                                                         
8. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์                                                                   
9. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
10. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
       (นายอนันต์  กัลปะ)  
11. นายโอภาส ต้นทอง            รองศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี   
12. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล                           
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี     
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     (นายอาดุลย์  พรมแสง)                                                                          
3. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     (นางอรณิช  วรรณนุช) 
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

        (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)   
5. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

        (นายชนะ  อปราชิตา)      
6.  นางพรทิพย์  สันทัด         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ศธจ.กาญจนบรุี 

                                                         - 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

 
ติดราชการ 

 
ติดราชการ 

 
ติดภารกิจ 

 
ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวลีพร  ภาคภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
2. นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
4. นางสาวมารสิา กฤชก้านเหลือง  (รก.) ผู้อำนวยการกลุม่บรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชติกานต์ สามน                (รก.) ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม. เขต 8 
6. นางสาวยุรี  เตชะด ี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
7. นางสาวชนัดดา บุษยามาศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร สพม. เขต 8 
8. นายวัณณุวรรธณ์  ตันติปิธรรม   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร  สพป.กาญจนบรุี เขต 4  
9. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ศธจ.กาญจนบรุ ี
10. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ศธจ.กาญจนบุรี   
11.  นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
12.  นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารกัษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
13.  นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ศธจ.กาญจนบุรี 
14.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ศธจ.กาญจนบรุี 
15.  นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี

 

เริ่มประชมุเวลา  09.30 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธกิาร

ภาค 3  ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อ
ที่ประชุม  และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

- ไม่มี   - 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562  

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  
2562 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ช้ัน ๒  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  10/2562 เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2562  
   
ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

-ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

 

4.1  เรื่อง    รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 
22 ตุลาคม 2562  ได้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี ้

ท่ี องค์ประกอบ บุคคลท่ีได้รบัการเสนอชื่อ 
อกศจ. กาญจนบุร ี(ด้านการบริหารงานบุคคล) 

ตำแหน่งใน อกศจ. 

1 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 1 คน 

(1) นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธ์ิ                                        ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

(2) นายอาดุลย์  พรมแสง                                               
(3) นายโอภาส เจริญเช้ือ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผู้อํานวยการ
สถานศึกษาในจังหวัด จำนวน 2 คน 

(4) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี  
(5) นายสรศักดิ์  ไสยะหุต                               

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่มิไดเ้ป็น
กรรมการใน กศจ. จำนวนไมเ่กิน 
3 คน 

(6) นายประยูร สุธาบูรณ์  
(7) นายนันทพล พงษ์สรอย 
(8) นายบำรุง ข่ายคำ  

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 (9) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
6 กศจ. อาจแตง่ตั้งข้าราชการใน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไมเ่กนิสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานกุารก็ได ้

(10) นายโอภาส ต้นทอง 
(11) นางสาวปิยนาถ สบืเนียม 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บัดนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีหนังสือ ที่ ศธ๐๒๑๓7/18218 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 

๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562      
มีมตอินุมัติให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี  ตามคำสั่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 141/2562  สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562   
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว   

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 111-113 ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    อำนาจหนา้ท่ีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี  
 

ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  มีมตใิห้ยกเลิกความในข้อ 1 ของคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1060/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 114-115)  และ
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 114/2561  เรื่อง  แก้ไข
เพิ ่มเติมคำสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที ่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 116) 

เนื่องจาก  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่
วันที่คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ได้มีคำสั ่งแต่งตั ้ง และ 
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดมีการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรี ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (7) และข้อ 9 
ของคำสั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่ 19/2560 เร ื ่อง การปฏิร ูปการศึกษาในภูม ิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560  ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และ
การประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562    จึงให้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 141/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะอนกุรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  จีงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนด
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 

(1) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการโยกยา้ยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(1.1) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการโยกย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

อัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่     
ก.ค.ศ.กำหนด 

(1.2) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการ เป็นต้น 

(1.3) การกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเกี่ยวกับการบรรจุ    
การแต่งตั้ง และการโยกย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(2) เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(2.1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา การเสริมสร้างและ   

การป้องกันคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(2.2) การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(2.3) การกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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(3) เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธปิระโยชน์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3.1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี ่ยวก ับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ                

การเสริมสรา้งขวัญกำลงัใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3.2) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 
(3.3) การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(3.4) การเสริมสรา้งขวัญกำลงัใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 
 

(4) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมาย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง    รับทราบการบรรจขุ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูช้่วย 
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่  8/2562 เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม  2562 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพฒันาท้องถ่ิน ประจำปี 
2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 และอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2562 จำนวน 26 อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามกลุ่ม
วิชาเอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันที่  4  ตุลาคม  2562 การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
มารายงานตัวและเลือกโรงเรียน จำนวน 26 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 26 ราย ตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 618/2562 สั่ง ณ วันที่  4  ตุลาคม  2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 
หน้า 117-123) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง   รับทราบ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งคร ูผ ู ้ช ่วย (กศจ.กาญจนบุร ี  ขอใช ้บ ัญชี                 
ผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกเคมี จาก กศจ.ราชบุรี) 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่  
22 เมษายน 2562 อนุมัติ ให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อื่นในกลุ่มวิชาเอกที่สถานศึกษามีความต้องการ โดยนำมาขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรเีพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 1 
อัตรา ไปประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแตง่ตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   โดยมีผู้สมัครใจแสดงความจำนงเพื่อ
ข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ราย สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีจึงดำเนินการประกาศขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 24 กันยายน 2562  (รายละเอียด
ดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 124-128)  ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้มารายงานตัว
และเข้ารับการบรรจ ุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามกลุ่มวิชาเอกดังกลา่ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งส่งตัว
ให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  

ท่ี ชื่อ – สกุล ลำดับท่ี ตำแหน่งเลขท่ี บรรจุท่ีโรงเรียน/สังกัด 
กลุ่มวิชาเอกเคมี 
1 นายสรรเสรญิ  อาจขาว 1 3527 ท่าม่วงราษฎรบ์ำรงุ/สพม.8 

 

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีตำแหน่งว่างคงเหลือจากการบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ และมีความประสงค์จะขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 10 อัตรา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งว่างขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน จำนวน 10 อัตรา 

ที่ โรงเรียน สังกัด อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่มวิชาเอก 
การดำเนินการ
ของ ศธจ. 

1 ทองผาภูมิวิทยา สพม.8 ทองผาภูมิ 32512 อุตสาหกรรมศิลป์ 
(ช่างไฟฟ้า) 

อยู่ระหว่าง 
ขอใชับัญชี 
กศจ.ปทุมธานี 

2 บ้านหนองอีเห็น สพป.กจ.1 ท่าม่วง 1778 การศึกษาปฐมวัย อยู่ระหว่าง 
ขอใช้บัญชี กศจ.
สมุทรปราการ 

3 บ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กจ.1 ศรีสวัสดิ์ 1632 การศึกษาปฐมวัย อยู่ระหว่าง 
ขอใช้บัญชี กศจ.
สมุทรปราการ  
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ที่ โรงเรียน สังกัด อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่มวิชาเอก การดำเนินการ
ของ ศธจ. 

5 บ้านเขานางสางหัว สพป.กจ.4 เลาขวัญ 4295 การศึกษาปฐมวัย อยู่ระหว่าง 
ขอใช้บัญชี กศจ.
สมุทรปราการ 

6 สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

สพป.กจ.3 ทองผาภูมิ 3479 ดนตรีสากล อยู่ระหว่าง 
ขอใช้บัญชี กศจ.
สมุทรปราการ 

7 วัดวังก์วิเวการาม สพป.กจ.3 สังขละบุรี 2707 ดนตรีศึกษา ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

9 วัดวังก์วิเวการาม สพป.กจ.3 สังขละบุรี 2430 เกษตร ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

10 ประชามงคล สพม.8 บ่อพลอย 120299 คหกรรม อยู่ระหว่าง 
ขอใช้บัญชี กศจ.
สมุทรปราการ 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.5  เรื่อง    รับทราบการสรปุผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรบัสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ   
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด       
ซ ึ ่ งต ัวช ี ้ว ัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
andTransparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด  คือ 1) การปฏิบัติ
หน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต     
6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
10) การป้องกันการทุจริต   

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ แบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน     
การทุจริต จำนวน 15 ข้อ  รวมทั้งสิ้น 44 ข้อ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลระดับการเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน และนำผลการประเมินฯ ไปพัฒนา และยกระดับ    
การดำเนินงาน   เพื ่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ           
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล   

บัดนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน          
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว   โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีผลการประเมินฯ 
ระดับ AA (คะแนน 95-100)  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า 129-135) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก จังหวัดกาญจนบุรี            
ปีการศึกษา 2563 – 2565  

คำขอ 
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 – 2565 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                  1. แนวปฏิบ ัติในการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส ังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (หนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14727  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่ อง การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก)  
    2. แนวปฏิบัติในการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (หนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14706  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก)                 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 – 2565  ประกอบด้วย 

4 ส่วน ดังนี้   
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
บทที่ 1 ความเป็นมาและสภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
บทที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมา 
บทที่ 3 แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 – 2565  
บทที่ 4 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้   
 จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 98 ตำบล มีโรงเรียนที ่จัดการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 411 (1) โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน   
ลงมา) จำนวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.57 ของโรงเรียนทั้งหมด โดยจำแนกรายเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มีโรงเรียนในสังกัด 139 โรงเรียน เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา) จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 48.20 

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ มีโรงเรียนในสังกัด 101 โรงเรียน  เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา) จำนวน 46 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.55           

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ มีโรงเรียนในสังกัด 79 (1)  โรงเรียน เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา) จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.32 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัด 92 โรงเรียน เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา) จำนวน 42 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.65 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มี      
การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนโดยเน้นตำบลเป็นฐานการบริหารจัดการ โดย
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มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมมอืกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว 
                 จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
กาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖5  มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื ่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการ ที ่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  2) เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพของบุคคล  3) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จำนวน 175 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนขนาดเลก็ (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ที่มีสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
และพื้นที่สูง (Stand Alone) จำนวน 36 โรงเรียน จำแนกเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 22 โรงเรียน  และโรงเรียนในพื้นที่
ส ูง 14 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื ่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และมีการนำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV (สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) /การใช้สื่อ DLIT : Distance 
learning information technology)  

2. ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ  ใน 10  
อำเภอ (ยกเว้น อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์) จำนวน 136  โรงเรียน  โดยมีแผนการควบรวม
โรงเรียน  ในปีการศึกษา 2563 – 2565  ดังนี ้

ปีการศึกษา 2563  ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  39 โรงเรียน                       
ปีการศึกษา 2564  ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  44 โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2565   ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  53  โรงเรียน 
3. โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ที่มีการไปเรียนรวมแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน 

ได้แก่โรงเรียนบ้านดอนคราม อำเภอท่าม่วง และโรงเรียนบ้านรางยอม อำเภอพนมทวน 
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน เกียรติวัธนเวคิน 1  (วัดปากบาง) 

อำเภอท่ามะกา 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำแผนบริหารจดัการโรงเรยีนขนาด
เล็กจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อประสิทธิภาพ ในการบริหารจัด
การศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็จังหวัด
กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 – 2565 ดังกล่าวข้างต้น 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 – 2565  (รายละเอียดดังเอกสารนอกเล่ม)    
มติ กศจ.   เห็นชอบสาระสำคัญของแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ( โรงเรียนที ่มีนักเรียน 120 ลงมา)      
จ ังหวัดกาญจนบุร ี ป ีการศึกษา 2563 – 2565  โดยให้หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องดำเนินการให้เป ็นไปตาม              
แผนการดำเนินงานที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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5.2     เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรบันักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
                  ปีการศึกษา 2563  

คำขอ 
     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน

ระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
บทบาทสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562  (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 7 หน้า 136-147) 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
กำหนดบทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 3.2 ตามประกาศฯ) 
1) ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศ

นโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และบริบทของจังหวัด  
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด ประกอบด้วย  

(1) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธาน 
(2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นกรรมการ 
(4) ท้องถ่ินจังหวัด หรือผู้แทนเป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 คน เป็นกรรมการ 
(6) ผู้แทนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาจากสำนักงานเขตพื้นที่

การประถมศึกษา 1 คน  และมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 คน เป็นกรรมการ 
(7) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 คน เป็น

กรรมการ 
(8) ผู้แทนศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 คน เป็นกรรมการ (ถ้ามี) 
(9) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 

จำนวนไม่เกิน 1 คน เป็น กรรมการ 
(10)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของ

กรรมการในข้อ.6.และ.ข้อ.7.ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม 
(11)  พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา .ที่สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเสนอ 
(12)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(13)  กำกับ ดูแล การดำเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   บทบาทสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 3.4 ตามประกาศฯ) 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ เสนอคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
2) เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 
3) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ข้อ 3.6 ตามประกาศฯ) 
1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนไม่เกิน 9 คน โดยมี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นรองประธาน 
ผู้แทนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัด
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

2) จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศต่อไป ฯลฯ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
การเสนอช่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป

ตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะกรรมการครบตามองค์ประกอบจึงเห็นควรสรรหากรรมการใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 1 คน เป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และให้ความเห็นชอบรายช่ือ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 2, 3 , 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) ตามร่างคำสั่งแต่งตั้งที่เสนอ โดยมอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนาม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563   

 
ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. พิจารณาสรรหากรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการรับ

นักเรียนระดับจังหวัด (ลำดับที่ 14) และให้ความเห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ตามองค์ประกอบที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 148-149)  

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการรบันักเรยีนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามร่างคำสั่ง
แต่งตั้งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบรุี) เสนอ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หนา้ 150-159 ) 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบประธาน กศจ.กาญจนบุรี  ซึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563   
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มติ กศจ.    
เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการ ดังนี้ 
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแต่งตั ้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ (ร่าง) 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว 
2. เห็นชอบแนวทางการรับนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 
3. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้มีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปี

ปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
4. เมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับนักเรยีน ขอให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อได้ดำเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องได้ทันภายในกำหนดเวลา  
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5.3     เรื่อง   ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
คำขอ 

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   ของ
นางสาวบุษราภรณ์  เจริญเกียรติ  ผู้ปกครอง อยู่บ้านเลขที่ 264/107 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือนายสิรภพ สิรีสี   อายุ 
16 ปี ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ตั้งแต่ปีการศึกษา  2562  เป็นต้นไป โดยใช้ช่ือว่า “สิรีสี”  

ทั้งนี้ครอบครัวได้ดำเนินการตามระเบียบและข้ันตอนต่างๆตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  19/2560  ลงวันที่  3  เมษายน  2560 เรื่อง  การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”  ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้   

      (1) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12  
ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน” 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2  ความว่า 
“ให้ครอบครัว  ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คำขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกัน
กำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  และข้อ 3 
ความว่า  “ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเรว็และแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาต
แก่ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2” 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดย
ครอบครัว ของ นางสาวบุษราภรณ์  เจริญเกียรติ (ผู้ปกครอง) เลขประจำตัวประชาชน 3859900038727 โดยขอ
จัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือ นายสิรภพ สิรีสี   อายุ 16 ปี เลขประจำตัวประชาชน ๑๗๑
0700093143 ในระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ครอบครัว ช่ือว่า “สิรีสี”  สถานที่จัดการศึกษา ณ เลขที่ 264/107 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวสิรีสี  เมื่อวันที่ 112 กรกฎาคม ๒๕๖๒  และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวตามที่คณะกรรมการฯ   ให้คำปรึกษา แนะนำ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยครอบครัวสิรีสี ให้เป็นไปตามข้อ 2  ของกฎกระทรวง ว่าด้วย
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547  ระบุว่า  ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาย่ืนคำ
ขออนุญาต จัดการศึกษาต่อสำนักงาน คำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(1) ช่ือ ช่ือสกุลของครอบครัว 
(2) ช่ือ ช่ือสกุลของผู้เรียน 
(3) สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
(5) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา เว้นแต่ 

ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและแนว

ทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
      ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต จัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวสิรีสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้ว  

     การพิจารณาของคณะกรรมการ 
     การพิจารณาของคณะกรรมการ  ในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

หรือผู้จัดการศึกษา  ดำเนินการได้ดังนี้ 
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการประชุม  และแจง้ผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการแก่ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในกำหนดสามสิบวันตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

2) คณะกรรมการ  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  อนุญาต หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษา  ในกรณทีี่
พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล  และแนะนำให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในเวลา 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยครอบครัว 

ในกรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาไมว่่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน  อาจทำหนังสือขอทบทวนมติของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยให้ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ที่จะฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษา         

ข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
112 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครวั พ.ศ.2547 ข้อ 2 ดังกล่าว และได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษารวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ครอบครัว จากคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้แต่งตั้ง เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้นางสาวบุษราภรณ์  เจริญเกียรติ   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้กับนายสิรภพ สิรีสี บุตรใน
ปกครองได้ 
 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นชอบการขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย

ครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของนางสาวบุษราภรณ์ 
เจริญเกียรติ  ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตร คือนายสิรภพ สิรีสี ในระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ตั้งแต่ปี
การศึกษา  2562 เป็นต้นไป โดยใช้ช่ือว่า “สิรีสี”  
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มติ กศจ.    
1. อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับ นายสิรภพ สิรีสี  โดย นางสาวบุษราภรณ์      

เจริญเกียรติ  (มารดา)  เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
3. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการ

สอนเมื่อสิ้นเทอมแรกให้กับ กศจ.กาญจนบุรี ทราบต่อไป   
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

6.1   เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งท่ี 2 (๑ ตุลาคม 2562) 

 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 2562) ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้จัดสรรวงเงินให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01 จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รายละเอียด ดังนี้   
              1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการ 41 คน 

     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562        จำนวน    1,569,050  บาท  
     1.2  วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน   46,914.60 บาท 
          2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการ 39 คน 
     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562        จำนวน   1,387,650  บาท  
     1.2  วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน   41,490.74  บาท 

              3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการ  28  คน 
     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562        จำนวน   848,030   บาท  
     1.2  วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน   25,356.10 บาท 

              4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการ 28 คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562         จำนวน   768,820     บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทัง้สิ้น      จำนวน   22,987.72   บาท 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา81 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 102/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีาร

ประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื ่อง การเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื ่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

8.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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9.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรบัตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

๑๐.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ ว 5324              
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2   (1  ตุลาคม 
2562) 

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

12.  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง  
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ลงวันที่ ๗  เมษายน 
๒๕๖๐ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 

วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน 41 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562  จำนวน  1,569,050  บาท  
     1.2  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น         จำนวน  46,914.60    บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือข้าราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.1) ทั้งนี ้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดอืน
ทั้งสิ้น จำนวน  46,895.21  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  46,914.60  บาท)  คงเหลือเงิน19.39  บาท    
       1.3 ผลการประเมินในระดับ    ดีเด่น     จำนวน  29  ราย 
       ดีมาก     จำนวน  11  ราย 

ดี  จำนวน    1  ราย 
พอใช้     จำนวน     -  ราย 
ปรับปรุง จำนวน     -  ราย 
 

 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน 39 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      2.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562  จำนวน  1,387,650.00  บาท  
     2.2  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น         จำนวน  41,490.74  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือข้าราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.2) ทั้งนี ้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
ทั้งสิ้น จำนวน  41,490.00 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  41,490.74 บาท) คงเหลือเงิน 0.74 บาท    

    2.3 ผลการประเมินในระดับ      ดีเด่น     จำนวน  33  ราย 
       ดีมาก     จำนวน   -    ราย 

ดี  จำนวน   6   ราย 
พอใช้     จำนวน   -    ราย 
ปรับปรุง จำนวน   -    ราย 
 

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน  28  คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 
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      3.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562  จำนวน  848,030    บาท  
     3.2  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น         จำนวน  25,356.10  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือข้าราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.3) ทั้งนี ้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดอืน
ทั้งสิ้น จำนวน  25,349.21  บาท  (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  25,356.10  บาท)  คงเหลือเงิน  6.89  บาท    
                          3.3 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  14    ราย 
         ดีมาก     จำนวน    5    ราย 

ดี  จำนวน    8    ราย 
พอใช้     จำนวน     -    ราย 
ปรับปรุง จำนวน     1    ราย 

 4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน  28 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

 4.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน     768,820  บาท 
 4.2  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น        จำนวน  22,987.72  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื ่อข้าราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.4) ทั้งนี้  สรุปการใช้วงเงินเลื่อน
เงินเดอืนทั้งสิ้น  จำนวน  22,980.00 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  22,987.72 บาท) คงเหลือเงิน 7.72 
บาท      
                           4.3 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  12    ราย 
         ดีมาก     จำนวน  11    ราย 

ดี  จำนวน    4    ราย 
พอใช้     จำนวน     -    ราย 
ปรับปรุง จำนวน     -    ราย 

 5. การเลื ่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนโดยอนุโลม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                     6.  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่
ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อน
ในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง  
 7.  การกำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ         
เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                          ระดับ ดีเด่น             คะแนน  90    ข้ึนไป 
                          ระดบั ดมีาก             คะแนน  80 – 89 %                         
                          ระดับ ดี                  คะแนน  70 - 79 %                
                          ระดับ พอใช้             คะแนน  60 - 69%                
                          ระดับต้องปรบัปรุง     คะแนน  ต่ำกว่า  60%  (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้ตรวจสอบจำนวนเงินเดือนรวมและวงเงนิที่ใช้เลื่อนเงินเดือน ณ 

วันที่ ๑ กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบตัิ
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ราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกำหนดเรียบร้อยแล้ว  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ 

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 2562) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี      
เขต 1 - 4 

๒. ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ใน
กรณีดังต่อไปนี้       

2.๑ กรณีที่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

2.๒  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ที่มาช่วยราชการ จากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนได้ ตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ช่วยราชการ เสนอให้เลื่อนเงินเดือน
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

                 เพื่อประโยชน์ของทางราชการและให้การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่
ทางราชการกำหนด  ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่กำหนด 

2.3  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

 

มติ กศจ.    
ก่อนการพิจารณาลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี้ ประธานฯ ในที่ประชุมได้สอบถามสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทั้ง 4  เขต  ว่า ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
หรือไม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทั้ง 4 เขต แจ้งว่า ได้ดำเนินการตามมติ ครม. หลักเกณฑ์
และวิธีการ ตลอดจนระเบียบแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถูกต้อง ครบถ้วน  ที่ประชุม กศจ. จึงมีมติอนุมัติตามเสนอ 
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6.2   เรื่อง    การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ   
การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2              
(๑ ตุลาคม 2562)   

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินเลื ่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2 (1 ตุลาคม 2562) และผลการพิจารณาการเลื ่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  กลุ่มที่ 1 รวมทั้งสิ้น 6,369 ราย ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก วันที่ 
26 กันยายน 2561 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และตามหนังสือซักซ้อม การเลื ่อนเงินเดือน
ข้าราชการและเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ดังนี ้

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
   -  กลุ่มที่ 1 จำนวน     1,475   ราย  
     -  กลุ่มที่ 2   จำนวน            4   ราย  
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   -  กลุ่มที่ 1 จำนวน      1,025  ราย  
     -  กลุ่มที่ 2   จำนวน             4  ราย   
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   -  กลุ่มที่ 1 จำนวน     1,279  ราย  
     -  กลุ่มที่ 2   จำนวน            1  ราย   
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   -  กลุ่มที่ 1 จำนวน     1,038  ราย  
     -  กลุ่มที่ 2   จำนวน            3  ราย   
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี)    
   -  กลุ่มที่ 1 จำนวน     1,552  ราย  
   -  กลุ่มที่ 2   จำนวน            5  ราย  

 

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

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที ่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐              

เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ       

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือ ใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  ๑6/๒๕๖๐ เร ื ่อง การบร ิหารงานบุคคล                        

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
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7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าข้ัน
ต่ำหรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

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

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที ่ 28 

ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของวันลาและการมาทำงานสาย 
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื ่อง การเลื่อน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2562 
13. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา 
14. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1422 ลงวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่  28 มีนาคม 2562  เรื่อง การประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562   เรื่อง  การเลื่อน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

17. หนังส ือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ว2972                     
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีถึงแก่ความ
ตาย  

18. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ว  5324               
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2   
(1 ตุลาคม 2562) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียน กฎ ก.ค.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมานั้น และตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว  5324 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้ซักซ้อม     
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ดังนี้  

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลื่อน
เงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 

2. กำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณและช่วง
เงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ   

3. แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  และกลุ่มที่ 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับ  คศ. 4 และ คศ. 
5 
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4. การพิจารณาการเลื ่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องดำเนินการ               
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2562 เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
แล้ว ขอให้คำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ดังนี้ 

4.1 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4.2 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
 4.3 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

-  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O – Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ ( NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3                
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี 

- ผลการประเมินการคัดเล ือกนักเร ียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื ่อร ับรางวัล
พระราชทาน 

- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที ่ประจักษ์      
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC AWARDS) 

- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ดังกล่าว 

5.องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน 
แบ่งเป็น  

- องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนน 70 
คะแนน) 

- องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (คะแนน 30 คะแนน) 

   ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้  
 ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป) 
 ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
 ดี    (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 พอใช้    (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ปรับปรุง   (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
6. การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน

สำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดฐานในการคำนวณ ดังนี้ 
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อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการคำนวณ 

ระดับ อัตรา 
คศ.5 60,840 – 76,800 บน 68,560 

29,980 – 60,830 ล่าง 60,830 
คศ.4 50,330 – 69,040 บน 59,630 

24,400 – 50,320 ล่าง 50,320 
คศ.3 40,280 – 58,390 บน 49,330 

19,860 – 40,270 ล่าง 37,200 
คศ.2 30,210 – 41,620 บน 35,270 

16,190 – 30,200 ล่าง 30,200 
คศ.1 24,890 – 34,310 บน 29,600 

15,440 – 24,880 ล่าง 22,780 
ครูผู้ช่วย 19,910 – 24,750 บน 22,330 

15,050 – 19,900 ล่าง 17,480  

 7. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 
1 กันยายน 2562 จำนวน  1,479  คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลือ่นเงนิเดือนรอ้ยละ 3  สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร
แนบหมายเลข 3) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562   จำนวน     50,869,800  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น                 จำนวน       1,526,094  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2            
(1 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,526,092.54  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น 1,526,094 บาท)  คงเหลือเงิน  1.46 บาท    
  3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  28  ราย ดังนี ้
      - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน 18 ราย 
                                          - เกษียณอายุราชการเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ จำนวน 7 ราย 
  - ได้รับโทษตัดเงินเดือน จำนวน 1 ราย 
  - ลาเกินกำหนด จำนวน 1 ราย 
  - ลาออกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 ราย 
                         4)  เสนอเลื่ อนเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานใน
การคำนวณสำหรับการเลื ่อนเงินเดือน เนื ่องจากขาดคุณสมบัติ เก ี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบ ัติราชการ                  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 จำนวน 24 ราย 
    - มีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน และเป็นผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน  23  ราย  
    - ลาป่วยจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานเกิน 60 วันทำการ แต่เป็นผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 1 ราย  
 5)  เสนอเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณี ถึง
แก่ความตาย รายนางงามตา จันทร์บุปผา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม วิทยฐานะครูชำนาญการ                  
เลขที่ตำแหน่ง 2319 อัตราเงินเดือน 53,970 บาท ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งข้าราชการราย
ดังกล่าวได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย (ปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน 
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) เป็นระยะเวลา 5 เดือน 24 วัน) เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์                 
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามนัยข้อ 10 (5) ของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 แต่ถึงแก่ความตายก่อนวันที ่ 1 ตุลาคม 2562 เพื ่อประโยชน์ในการคำนวณ
บำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่  24 กันยายน 2562 ดังนี้ 
 

        6) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  889  ราย 
       ดีมาก     จำนวน  468  ราย 

ดี  จำนวน  106  ราย 
พอใช้     จำนวน    12  ราย 
ปรับปรุง จำนวน      4  ราย 

 8. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที ่ 1 กันยายน 2562 จำนวน  1,029  คน วงเง ินงบประมาณสำหรับการเล ื ่อนเงินเดือนร้อยละ 3                    
สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 4) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562   จำนวน     37,238,660 บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น                 จำนวน   1,117,159.80 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2            
(1 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,117,157.78 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น  1,117,159.80 บาท)  คงเหลือเงิน  2.02  บาท    
  3) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  21  ราย  
  - เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน 20 ราย  
  - เนื ่องจากจำนวนวันลาเกิน 23 วันทำการ (ลาจำนวน 41 วัน) และมีผลการ
ประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 (ผลการประเมินร้อยละ 50) จำนวน 1 ราย 
                         4)  เสนอเลื่ อนเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานใน
การคำนวณสำหรับการเลื ่อนเงินเดือน เนื ่องจากขาดคุณสมบัติ เก ี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบ ัติราชการ                   
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จำนวน  9  ราย  
 5) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  ดังนี้ 
   ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  962  ราย 
       ดีมาก     จำนวน    35  ราย 

ดี  จำนวน    13  ราย 
พอใช้     จำนวน    15  ราย 
ปรับปรุง จำนวน       4  ราย 

  

ช่ือ –ช่ือสกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน/
ระดับการ
ประเมิน 

อันดับ เงินเดือนก่อน
เลื่อน 

ร้อยละท่ีได้
เลื่อน 

ฐานในการ
คำนวณ 

เงินท่ีได้
เลื่อน 

เลื่อนให้ไดร้ับ หมาย
เหตุ 

นางงามตา  
จันทร์บุปผา  

รร.บ้านตะเคียนงาม /
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

91/  
ดีเด่น 

คศ.
3(2) 

53,970 3.10 35270 1,100 55,070  
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9. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน  1,280  คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(เอกสารแนบหมายเลข 5) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562   จำนวน     34,742,020  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น                 จำนวน  1,042,260,60  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2               
(1 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,042,257.85  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น  1,042,260.60  บาท)  คงเหลือเงิน  10.75  บาท    
  3) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน   13   ราย ดังนี ้
 - บรรจเุข้ารบัราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน  จำนวน 10  ราย 
 - บรรจเุข้ารบัราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน  ผลการประเมิน                  
ดีมาก  จำนวน  1  ราย 
 - ลาเกินกำหนด 1  ราย 
 - เกษียณอายุราชการ เงินเดือนถึงข้ันสงูของอันดับ  จำนวน  1  ราย 
                         4) เสนอเลื่ อนเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานใน
การคำนวณสำหรับการเลื ่อนเงินเดือน เนื ่องจากขาดคุณสมบัติ เก ี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบ ัติราชการ                   
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จำนวน  61  ราย  
        5) เสนอขอกันวงเงินในการพิจารณาเลื ่อนเงินเดือนของข้าราชการครู จำนวน        
790 บาท รายนางจริมจิต  สร้อยสมุทร  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์  ผู้ได้รับ        
การคัดเลือกโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประจำปี  พ.ศ.2562  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื้นฐาน  อนุญาตให้ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที ่ภายใต้โครงการ ระหว่างวันที่ 20  พฤษภาคม  – 2 
กันยายน  2562 ระยะเวลา 3 เดือน 13 วัน ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่นับเป็นวันลา  ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือสำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติการเลื่อนเงินเดือนและการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ 
(กรณีการปฏิบัติราชการไม่ครบ  4  เดือน)  และเมื่อได้รับหนังสือตอบข้อหารือ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 ขอดำเนินการ ดังนี้ 
    -  กรณีได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน ขอนำวงเงินที่กันไว้ไปเลื่อนเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูรายดังกล่าว   
    -  กรณีไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน  ขอนำวงเงินที่กันไว้ไปพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูในโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 
 6) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน    526  ราย 
       ดีมาก     จำนวน    539  ราย 

ดี  จำนวน    181  ราย 
พอใช้     จำนวน      31  ราย 
ปรับปรุง จำนวน        3  ราย 
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 10. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจรงิ 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน  1,041  คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอ้ยละ 3 สรุปได้ดังนี ้
(เอกสารแนบหมายเลข 6) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562   จำนวน     32,446,420  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น                 จำนวน      973,392.60 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2               
(1 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 973,379.25 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น  973,392.60 บาท)  คงเหลือเงิน  13.35  บาท    
  3) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 11 ราย ดังนี ้
 - บรรจเุข้ารบัราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน  จำนวน 9  ราย 
 - ลาศึกษาต่อ  1  ราย 
 - เกษียณอายุราชการ เงินเดือนถึงข้ันสงูของอันดับ  จำนวน  1  ราย 
                         4)  เสนอเลื่ อนเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานใน
การคำนวณสำหรับการเลื ่อนเงินเดือน เนื ่องจากขาดคุณสมบัติ เก ี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบ ัติราชการ                   
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติง านดีเด่น
และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จำนวน 31 ราย      

      5) เสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่
ความตาย รายนายมานพ บัวคลี่ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วิทยฐานะครูชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 
4413 อัตราเงินเดือน 53,790 บาท ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งข้าราชการรายดังกล่าวได้ปฏิบัติ
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี ่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  (ปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ครั ้งที ่ 2              
(1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) เป็นระยะเวลา 4 เดือน 14 วัน) เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ             
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามนัยข้อ 10 (5) ของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2561 แต่ถึงแก่ความตายก่อนวันที ่ 1 ตุลาคม 2562 เพื ่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ
บำนาญ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

  
6) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4  ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  537 ราย 
       ดีมาก     จำนวน  428 ราย 

ดี  จำนวน    65 ราย 
พอใช้     จำนวน      3 ราย 
ปรับปรุง จำนวน      8 ราย 
 
 

ช่ือ –ช่ือสกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน/
ระดับการ
ประเมิน 

อันดับ เงินเดือนก่อน
เลื่อน 

ร้อยละท่ีได้
เลื่อน 

ฐานในการ
คำนวณ 

เงินท่ีได้
เลื่อน 

เลื่อนให้ไดร้ับ หมาย
เหตุ 

นายมานพ  
          บัวคลี่   

โรงเรียนเขาวง
พระจันทร์ /สพป.
กาญจนบุรี เขต 4 

82/   
ดีมาก 

คศ.
3(2) 

53,790 2.70 35270 960 54,750  
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 11. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 
กันยายน 2562 จำนวน  1,557  คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร
แนบหมายเลข 7) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562   จำนวน    45,842,900  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น                 จำนวน   1,375,287  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 
ตุลาคม 2562) ทั้งนี ้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,375,212.37  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น  1,375,287  บาท)  คงเหลือเงิน  74.63  บาท (นำเงินคงเหลือพิจารณาร่วมในส่วนจังหวัดราชบุรี)   
  3) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  31  ราย ดังนี้  
  3.1) บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน  จำนวน 23 ราย 
  3.2) เกษียณเงินเดือนเต็มข้ัน               จำนวน 3 ราย 
  3.3) ลาเกินกำหนด                 จำนวน 3 ราย 
  3.4) ย้ายตามผลการสอบ      จำนวน 1 ราย 
  3.5) ลาฝึกอบรม              จำนวน 1 ราย 
                         4)  เสนอเลื่ อนเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานใน
การคำนวณสำหรับการเลื ่อนเงินเดือน เนื ่องจากขาดคุณสมบัติ เก ี ่ยวกับระยะเวลาการปฏิบ ัติราชการ                   
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน จำนวน 19 ราย  
         5) เสนอรอเลื่อน เนื่องจากลาศึกษาต่อ            จำนวน 1 ราย 
 6) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ไม่รวมกรณีไม่เลื่อนเงินเดือน) ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  655  ราย 
       ดีมาก     จำนวน  540  ราย 

ดี  จำนวน  309  ราย 
พอใช้     จำนวน    22  ราย 
ปรับปรุง จำนวน       -  ราย 

12. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
8 ได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงินที ่ได้รับจัดสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โดยผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ      
ทั้งนี้ ได้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส่ และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที ่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
ให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูล   
การลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอื่น 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจำนวนเงินเดือนรวมและวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน ณ 

วันที่ ๑ กันยายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรียบร้อยแล้ว   จึงเห็นสมควร
พิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนึ ้
1. อนุมัตกิารจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 

2562) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562) 

2. อนุมัตกิารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ขออนุม ัติเป ็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พ ิจารณาเลื ่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว                 

ในกรณี  ดังต่อไปนี้       
                           3.๑  กรณีที่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

 3.๒  การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หาก
มีคำสั่งรับโอน/รับย้าย ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ให้นับตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย 
 3.3  การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ              
มีคำสั ่งรับโอนก่อนการเลื ่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถือว่าเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคำสั่งให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับตัวก็ตาม 
 3.4 การช่วยราชการ ให้นับตัวในหน่วยงานที่ช่วยราชการ  ยกเว้นกรณีที่มีการสั่งการให้กลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 กันยายน 2562 ให้นับตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด 
                           3.5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 
        3.6 หากผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการ
ส่งคำสั่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู ้แจ้ง ผลการเลื่อนเงินเดือน                    
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทราบเป็นการเฉพาะราย ดังนี้ 
   3.6.1 ผ ู ้อำนวยการสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาแจ ้ง ผลการเล ื ่อนเง ินเด ือนให้                      
รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,เจ้าหน้าที่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน(ถ้ามี) , ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ 
   3.6.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ให้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และข้าราชการสายงานการสอนทราบ  

 

มติ กศจ.    
ก่อนการพิจารณาลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี้ ประธานฯ ในที่ประชุมได้สอบถามสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทั้ง 4  เขต  ว่า ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
หรือไม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทั้ง 5 เขต แจ้งว่า ได้ดำเนินการตามมติ ครม. หลักเกณฑ์
และวิธีการ ตลอดจนระเบียบแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถูกต้อง ครบถ้วน  ที่ประชุม กศจ. จึงมีมติอนุมัติตามเสนอ 
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6.3     เรื่อง  การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (พิจารณารอบที่ 2) 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562 (พิจารณารอบที่ 2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 
4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 
ราย      
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 02137/20406 ลงวันที่  28 ธันวาคม 
2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่  10 มิถุนายน 
2559 เรื ่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคำร้องขอย้ายได้ปี
ละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วัน ตามปฏิทินการย้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกำหนด และให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาเดียว โดยให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ 
(รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม และ (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม ทั้งนี้ 
การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ (รอบที่ 1) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไปแล้ว นั้น 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบรุี) ได้ตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอย้ายทีเ่หลือจากการพิจารณา (รอบที่ 1) 
และจำนวนตำแหน่งว่าง/ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ที่นำมาใช้ในการพิจารณาย้าย (รอบที่ 2) เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างที่นำมาใช้ในการพิจารณาเป็นอัตราตำแหน่งว่างที่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด      
ทุกตำแหน่ง  

3. คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 125/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจดัทำ
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รายละเอียดการย้ายเพื่อใช้เปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณาการย้าย (รอบที่ 2) เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสาร
ลับนอกเล่ม)  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้พิจารณาการย้ายรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562 และให้
ผ ู ้ม ีอำนาจตามมาตรา 53 สั ่งย้ายและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามมติ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2562  

จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัตกิารย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562 (พิจารณารอบที่ 2) จำนวน 41 ราย      

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี   
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2562 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562 (พิจารณา
รอบที่ 2) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 10  หน้า 160-161) 

 

 
ท่ี 

 
สังกัด 

จำนวนผู้ย่ืนคำร้องขอย้าย 
ที่เหลือจากการย้าย (รอบที่ 1) 

จำนวน
ตำแหน่งว่าง 
ที่ใช้รับย้าย 
(รอบที่ 2) 

ได้รับการ
พิจารณาให้ย้าย 

(รอบที่ 2) 

ตำแหน่งว่างท่ี
เหลือจากการย้าย 
(นำไปใช้บรรจุ) 

ภายใน 
สพท. 

ต่าง สพท. 

1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 31 32 44 15 34 
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 12 12 38 6 34 
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 12 2 19 3 21 
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 30 8 45 9 45 
5 สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) 17 27 32 8 25 

รวมท้ังสิ้น  102 81 178 41 159  
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6.4     เรื่อง  การร้องทุกข์และขอให้ทบทวนการให้คะแนนตามองค์ประกอบการยา้ยผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจำปี 2562 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเรื ่องร้องทุกข์และขอให้ทบทวนการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี 2562 ของ
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัดสำนักงานเ ขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้โปรดทบทวน วินิจฉัยและ
ตีความในประเด็นการร้องทุกข์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

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. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ย่ืนคำร้องขอย้ายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ย้ายประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 ชุด ไปแล้วนั้น  

2. ต่อมา นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อขอส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาการย้าย ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองตา
ยอด ที่ ศธ 04018.6016/182 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้แก่ 1.รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2561 และ 2.
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน   ปีการศึกษา 2560  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 162-168) 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อขอเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานของ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต และสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี กรณีการขอ เพิ่มเติมเอกสาร
หลักฐานของข้าราชการรายดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  
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3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ตามคำสั่ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 601/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย พร้อมทั้งประเมินค่าคะแนนตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้ยื่น
คำร้องขอย้ายแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาการย้าย ให้เป็นไปตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (องค์ประกอบที่ 3 - 8) 
ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลและเอกสารหลักฐานของนายโกสิฐ นันทินบัณฑิต  กรณีที่ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมต่อคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว  
  ทั้งนี้ ในการประชุมคณะทำงานดังกล่าวได้มีการหารือในที่ประชุมก่อนที่จะมีการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและการประเมินค่าคะแนนตามที่ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาการย้าย ซึ่งที่ประชุมได้
มีการวิเคราะห์และหาข้อตกลงกรณีการขอส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ของผู้ขอย้ายทุกราย ภายหลังจากที่มีการ
กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติว่า “ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้อง ขอย้ายทุกราย ส่งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เนื่องจากการยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการ
พิจารณาการย้าย จะต้องยื่นในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด อีกทั้งคณะทำงานเล็งเห็นว่าหากมีการอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ภายหลังกำหนดการยื่นคำร้องขอย้าย ก็จะเกิดความไม่เป็นธรรม ต่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรายอื่น และหากจะมีการอนุญาต
ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ จะต้องมีการแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายทราบโดยทั่วกัน เพื่อสิทธิและประโยชน์
ต่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายโดยเท่าเทียมกัน”  
  4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุการแต่งตัง้ 
และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา) ได้
ดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมีมติเห็นชอบตามที่คณะทำงานตรวจสอบและรวบรวม
ข้อมูล ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเสนอ คือ “ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายเพิ ่มเติมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2562”  
  5. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อขอให้ทบทวนการให้คะแนน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองตายอด ที่ ศธ04018.6016/197 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 169--184) โดยสรุปประเด็นรอ้งทุกข์และขอให้ทบทวนคะแนน 
ได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
      5.1 ประเด็นที่ 1 ร้องทุกข์ว่า รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2561 และรางวัลสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2560 ที่ขอเพิ่มเติม นั้น ไม่เกินวันที่ 31 
ตุลาคม 2562  
      5.2 ประเด็นที ่ 2 ร้องทุกข์ว่า รางวัลผู ้ทำประโยชน์แก่สำนักงานคระกรรมการการศึกษา            
ข้ันพืน้ฐาน ประจำปี 2557 (นายเสนาะ คำมาก) เป็นรางวัลที่บุคลากรในสถานศึกษาได้รับ    
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้ 
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้   

ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที ่ก.ค.ศ. กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ ของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย 
สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงมีการกำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ให้แล้วเสร็จตามปฏทิินที่กำหนด 
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โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงไม่สมควรอนุญาตให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายหลัง เพื่อความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกราย 

2. ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ การประเมนิ
ศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 5. ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบ การประเมินศักยภาพฯ 
จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว โดยเป็นดุลพินิจของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะพิจารณากำหนดแนวทาง มติเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้ง 11/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบตามที่

คณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษาเสนอ และเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี ้

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ย่ืนคำร้องขอย้ายทุกราย ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ิมเติม หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 
2562 เนื่องจากการยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย จะต้องยื่นในระหว่างวันที่ 1 - 15 
สิงหาคม 2562 เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  อีกทั้งคณะทำงานเล็งเห็นว่าหากมกีาร
อนุญาตให้ผู้ย่ืนคำร้องขอย้ายส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมภายหลัง กำหนดการย่ืนคำร้องขอย้าย ก็จะเกิดความไม่เป็น
ธรรม ต่อผู้ย่ืนคำร้องขอย้ายรายอื่น และหากจะมีการอนุญาตให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ จะต้องมีการแจ้งให้ผู้ย่ืนคำ
ร้องขอย้ายทุกรายทราบโดยทั่วกัน เพื่อสิทธิและประโยชน์ต่อผู้ย่ืนคำร้องขอย้ายทุกรายโดยเท่าเทียมกัน 
  ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการไม่อนุญาตให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
จึงไม่สามารถนำรางวัลที่นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ขอส่งเพิ่มเติมมาใช้ประกอบการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ได้ ถึงแม้ว่ารางวัล
ดังกล่าวจะมีระยะเวลาไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามที่ได้ร้องทุกข์ในประเด็นท่ี 1  

อีกทั ้ง การร้องทุกข์ในประเด็นที่ 2 รางวัลผู ้ทำประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 (นายเสนาะ คำมาก) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นข้าราชการครูฯ แต่เป็นเพียงบุคลากร ที่
สถานศึกษาจ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้พิจารณาเป็นรางวัลที่เกิดกับครูได้ ตามองค์ประกอบ และ
ตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งรางวัลดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการประกวด แข่งขัน ประเมินแต่อย่างใด และหากเป็นกรณีรางวัล
ระดับชาติ จะพิจารณาจากรางวัลที่ ก.ค.ศ. ประกาศรับรอง หรือรางวัลที่ สพฐ. เทียบเคียง (ยกเว้นรางวัล ชมเชยโรงเรียน
พระราชทาน, รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ให้นับเป็นระดับภาค) 

2. ให้นำผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (อกศจ. กาญจนบรุี 
ชุดเดิม) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรดพิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการร้อง

ทุกข์ของ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และทบทวนการให้คะแนนตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที ่จะพิจารณากำหนดแนวทาง            
ตามประเด็นร้องทุกข์ มติเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

มติ กศจ.    
กศจ.กาญจนบุรี  มีมติเห็นชอบตามที่ อกศจ. เสนอ โดยไม่อนุญาตให้ นายโกสิฐ นันทนบัณฑิต ส่ง

เอกสารหลักฐานประกอบการย้ายเพิ ่มเติมได้ เนื ่องจาก กคศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562  
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6.5  เรื่อง   การพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็บชอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน

ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

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. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้

มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน โดยให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำรายละเอียด
ในการประเมินศักยภาพ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2561 จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 13 หน้า 185-191) โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้ 

    2.1 ให้ อกศจ.กาญจนบุรี  ที ่มีอำนาจและหน้าที ่เกี ่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ้ง และการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์
ขอย้าย แล้วนำผลการพิจารณามาจัดเรียงลำดับ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
ต่อไป 
      2.2 ให้ กศจ.กาญจนบุรี มีอำนาจตีความ  วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประกาศนี้ หรือกรณีทีม่ี
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ปัญหาขัดข้องหรือเกิดความลักลั่นในการพิจารณาย้ายในภาพรวมของจังหวัด ให้เป็นดุลพินิจของ กศจ.กาญจนบุรี ที่จะ
พิจารณากำหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวได้ มติของ กศจ.กาญจนบุรี เป็นประการใด ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
  3. การประเมินศักยภาพผูบ้รหิารสถานศึกษา จะพิจารณาให้ค่าคะแนนตามรายละเอียดองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดการประเมิน 8 องค์ประกอบดงัต่อไปนี ้

องค์ประกอบที่  1  วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ   
พิจารณาจากการเขียนรายงานวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์เชิงประจักษ์ที่ผู้ขอย้าย  ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรง

ตำแหน่งในสถานศึกษาลำดับที่ 1 โดยจะพิจารณาจากความเป็นไปได้และความสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ที่
ขอย้ายไปนั้น (การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ) 

องค์ประกอบที่  2  ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา   
พิจารณาจากการเขียนรายงานความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ในกรณีที่ไม่เขียนรายงานความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนา สถานศึกษา ผู้ขอย้ายจะไม่มีคะแนน ในองค์ประกอบนี้ (การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ) 

องค์ประกอบที่  3  ผลการปฏิบัติงาน   
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที ่เก ิดจากการบริหารจัดการของผู ้ขอย้ายขณะดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ สถานศึกษา /ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (แล้วแต่กรณี) จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอย้าย การได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ต้องเป็นรางวัลที่เกิดจากการประกวด 
การแข่งขัน และการประเมิน โดยพิจารณาจากระดับหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายที่ประกวด แข่งขัน และประเมิน  
กรณีรางวัลระดับชาติ พิจารณาจากรางวัลที่ ก.ค.ศ. ประกาศรับรอง หรือรางวัลที่ สพฐ. เทียบเคียง (ยกเว้นรางวัล 
ชมเชยโรงเรียนพระราชทาน, รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ให้นับเป็นระดับภาค) ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างที่ 1 : รางวัลงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ที่เป็นระดับชาติ จะต้องได้รับรางวัลระดับ
ชนะเลิศเหรียญทอง เท่านั้น เนื่องจากเป็นระดับสูงสุด แต่หากได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จะพิจารณาให้ค่าคะแนน
เป็นระดับภาค 
   ตัวอย่างที ่ 2 : รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ที่เป็น
ระดับชาติ จะต้องได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่น ระดับสูงสุดที่ประกาศรับรองในปีนั้น ๆ หรือระดับสูงสุดที่ประกาศ
รับรอง อยู่ในระหว่างกำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  
   ดังนั้น การพิจารณาเอกสารประกอบการย้ายผูบ้รหิารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ระหว่าง
วันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2562) จึงถือว่า “รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัล
ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง” เป็นรางวัลสูงสุด ที่เป็นระดับชาติ ในกรณีที่เป็นรางวัลประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน 
ถือเป็นระดับภาคในปีนั้นๆ  
   ทั้งนี้ ในปีต่อไปหรือในระหว่างกำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายครั้งต่อไป หากมีการประกาศใหม้ี
รางวัลประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร จึงจะถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่เป็นระดับชาติ และรางวัลประเภทผลงานดีเด่น
ระดับทอง ก็จะลดลงมาเป็นระดับภาคในปีนั้น ๆ   
   ตัวอย่างที่ 3 : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ที่เป็นระดับชาติ จะต้องเป็นรางวัลโล่ประกาศเกยีรติ
คุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เท่านั้น ตามที่กำหนดไว้ในรางวัล สพฐ. เทียบเคียง รางวัลที่ 76  แต่หากเป็นใบประกาศครูดี
ไม่มีอบายมุข ถือว่าไม่มีคะแนน เนื่องจากไม่ได้เกิดจากการประกวด/แข่งขัน/ประเมิน แต่สามารถนำไปใช้เป็นคะแนน
ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 
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องค์ประกอบที่  4  ประสบการณ์   
พิจารณาจากการเป็นหรอืเคยเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วน

ราชการอื่น/หน่วยงานของรัฐ/ ในขณะดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศึกษา ณ โรงเรียนปจัจบุัน ย้อนหลังไมเ่กิน 5 ปี นับ
ถึงวันย่ืนคำร้องขอย้าย โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ว่าได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัตหิน้าที่ในระดับใด  

องค์ประกอบที่  5  คุณวุฒิ   
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาที่ได้รบั ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รบัรอง  

องค์ประกอบที่  6  การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ      
พิจารณาตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ 

(ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป) โดยพิจารณาจากการรักษาวินัย และจรรยาบรรณ จากสำเนาทะเบียน
ประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) /ก.ค.ศ.16 กรณีการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ  จะพิจารณาจากการได้รับยกย่องเชิด        
ชูเกียรติ ทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (ผู้ที่จะได้ค่าคะแนนในองค์ประกอบนี้ ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยใดๆ ทั้งสิ้น) 

ตัวอย่างที่ 4 : รางวัลจรรยาบรรณวิชาชีพ  ให้ยึดใบประกาศจากคุรสุภา /สก.สค.  
หรือประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบายมุข หนึ่งแสนครูดี ฯลฯ 

องค์ประกอบที่  7  ความอาวุโสตามหลักราชการ   
พิจารณาจากการไดร้ับวิทยฐานะ และอายุราชการ นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย  

องค์ประกอบที่  8  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบตัิงานในสถานศึกษาปัจจุบนั   
พิจารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา /ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 

สถานศึกษา (แล้วแต่กรณี) โดยนับระยะเวลาต้ังแต่วันที่เริ่มไปดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาในการอยู่ปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษาน้ัน (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปให้นับเป็น 1 ปี) กรณีผู้ขอย้ายเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้
นับเฉพาะระยะเวลาขณะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และกรณีขอย้ายเป็นตำแหน่งรองผู ้อำน วยการ
สถานศึกษา ให้นับเฉพาะระยะเวลาขณะดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เท่านั้น 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะพิจารณากำหนดแนวทาง หากมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี ในการประชุมครั้ง 11/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2562 มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุีพิจารณาต่อไปดังนี ้
1. เห็นชอบการพิจารณาให้ค่าคะแนนตามรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ

ผู้บริหารสถานศึกษา 8 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น 
2. ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกราย ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ ่มเติ ม หลังจากวันที ่ 15 

สิงหาคม 2562 เนื่องจากการยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย จะต้องยื่นในระหว่างวันที่ 
1 - 15 สิงหาคม 2562 เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด อีกทั้งคณะทำงานเล็งเห็นว่า
หากมีการอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมภายหลัง กำหนดการยื่นคำร้องขอย้าย ก็จะเกิด
ความไม่เป็นธรรม ต่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรายอื่น และหากจะมีการอนุญาตให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ จะต้องมี
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การแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายทราบโดยทั่วกัน เพื่อสิทธิและประโยชน์ต่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายโดยเท่าเทียม
กัน 

 
ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการตีความและการวินิจฉัยเกี ่ยวกับการพิจารณาให้ค่าคะแนนตาม

รายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี ้ว ัดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ทั ้ง 8 องค์ประกอบ ตามที่
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้ง 11/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เสนอ
หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. กรณีที่มีผู้ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาย้ายเพิ่มเติมภายหลังจากกำหนด การยื่นคำ
ร้องขอย้ายที่กำหนดไว้แล้ว จะพิจารณาให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้หรือไม่  หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด      

 

มติ กศจ.    
1.  เห็นชอบการตีความและการวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาให้ค่าคะแนนตามรายละเอียดองค์ประกอบ

และตัวช้ีวัดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 องค์ประกอบ ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในการประชุมครั้ง 11/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เสนอ 

2.  ไม่เห็นชอบให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาย้ายเพิ่มเติมภายหลังจาก
ครบกำหนดระยะเวลา  เนื่องจากอาจจะกระทบถึงสิทธิของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรายอื่นได้      
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6.6  เรื่อง   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปี 2562 

 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2562 ในระหว่าง
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 ดังนี ้

1. การย้ายกรณีปกต ิ     จำนวน 34 ราย  
2. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ    จำนวน 1 ราย 

 

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

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

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

การย้ายกรณปีกต ิ
1. ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคมของทุกปี ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
  ทั้งนี ้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 เพื่อขอ
ย้ายดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 54 ราย 
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ท่ี สังกัด 
ตำแหน่ง 
ผอ.รร. 

ตำแหน่ง 
รอง ผอ.รร. 

รวม 
จำนวน 

หมายเหตุ 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 19 - 19 มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย 
จำนวน 2 ราย ที่มีความ
ประสงค์ขอย้ายทัง้ 2 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

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

รวมท้ังสิ้น 55 1 56 
 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ตามคำสั่ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 601/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย พร้อมทั้งประเมินค่าคะแนนตามเอกสารและ หลักฐานที่ผู้ยื่น
คำร้องขอย้ายแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาการย้าย ให้เป็นไปตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (องค์ประกอบที่ 3 - 8) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า 192-193) 

3. สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอำนาจหน้าที่ของ อกศจ. ที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาดังนั้น คณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา โดย อกศจ.กาญจนบุรี ได้ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้าย
ประจำปี 2562 จำนวน 54 ราย ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (องค์ประกอบที่ 1 - 8) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารเล่มลับ) 
 

การย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา ยื ่นคำร้องขอย้ายกรณีเพื ่อประโยชน์ทางราชการ จำนวน 1 ราย 
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 194-200) 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล 
หมายเลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่ง/โรงเรียน 
/สังกัด 

วิทยฐานะ เงินเดือน 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
โรงเรียน/สังกัด  

(ลำดับที่ 1 , 2 , 3) 
1 นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ 

3-3206-00167-935 
ผอ.ร.ร.บ้านพุเลียบ 
อ.เมืองกาญจนบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ชำนาญการ
พิเศษ 

42,390 230 
(0004137) 

1. วัดถ้ำอ่างหิน/สพป.กจ.1 
2. บ้านท่าแย้/สพป.กจ.1 
3. บ้านทุ่งยาว/สพป.กจ.1 

 
2. ในกรณีมปีัญหาการบรหิารจัดการในสถานศึกษาหรอืต้องการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบรหิารงานการศึกษาพิเศษพจิารณาย้ายผูบ้รหิารสถานศึกษากรณี
เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์  
การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา กรณีที่เกิดปัญหาในสถานศึกษา ที่ส่งผล

กระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น   ให้คำนึงถึง
ความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ ในการดำเนินการ
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6.7   เรื่อง   ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนท่ีเหลือจากการพิจารณารับย้ายและไม่ผูกพัน
การใช้ตำแหน่ง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอนที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายและไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการ
ยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
6 กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 112 อัตรา  

และขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 63 อัตรา เนื่องจากหมดบัญชี และไม่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ ่มวิชาเอกวิชาเอกภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 
จำนวน 5 อัตรา ดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา ภาษาไทย จำนวน 21 อัตรา ภาษาอังกฤษ 
จำนวน 3 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เกษตร จำนวน 2 อัตรา คหกรรม จำนวน 3 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 16 อัตรา จิตวิทยาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 175 อัตรา 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 17 หน้า 203-211) 

 

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

(มาตรา 45 , 46 , 53 และมาตรา 56) 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  เรื่อง การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

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

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

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ชว่ย 
ข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าข้ันต่ำ หรือสูงกว่าข้ันต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
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แล้ว ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี 
  ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจแุละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครผููช่้วย 
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงข้ันสงูของอันดับครผูู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสงูกว่าข้ันสูงของอนัดับครูผูช่้วย โดยให้ไปอาศัยรบั
เงินเดือนอันดับ คศ.1 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในข้ันหรืออัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่คงเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งในรอบที่ผ่านมา และจากการพิจารณารับ
ย้าย รวมทั้งตำแหน่งว่างที่ไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น 175 อัตรา ดังนี้ 

 

ท่ี สังกัด จำนวนอัตราว่างท่ีใช้ในการบรรจุ 

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   39 
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   35 
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   30 
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   46 
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   
25 

 
 รวมท้ังสิ้น 175 

 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 ปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 13 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 383 คน ซึ่งมี
ตำแหน่งว่างสายงานการสอน ที ่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้งรอบที ่ 6 จำนวน 112 อัตรา  และขอใช้บ ัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 63 อัตรา แบ่งออกเป็น 26 กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
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ท่ี 

 
กลุ่มวิชาเอก 

 

บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คงเหลือ 

(คน) 

การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตรา
ว่างท่ีใช้ใน
การบรรจุ 
(อัตรา) 

 
บัญชีคงเหลือ 

(คน) 
บัญชี กศจ.

กาญจนบุรี (อัตรา) 
ขอใช้บัญชี กศจ. 

อื่น (อัตรา) 

1 ภาษาพม่า หมดบญัชี - 1 1 หมดบญัชี 
2 ภาษาฝรั่งเศส 1 - - - 1 
3 ภาษาญี่ปุ่น 3 - - - 3 
4 ภาษาจีน หมดบญัชี - 2 2 หมดบญัชี 
5 ดนตรีศึกษา หมดบญัชี - 5 5 หมดบญัชี 

6 ดนตรีไทย หมดบญัชี - 4 4 หมดบญัชี 

7 ดนตรีสากล หมดบญัชี - 2 2 หมดบญัชี 

8 คณิตศาสตร์ 35 33 - 33 2 
9 ภาษาไทย 20 20 21 41 หมดบญัชี 

10 ภาษาอังกฤษ 21 21 3 24 หมดบญัชี 

11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 86 7 - 7 79 
12 ฟิสิกส ์ 1 - 1 3 3 
13 ชีววิทยา 1 - 1 2 2 
14 สังคมศึกษา 6 - 6 46 46 
15 พลศึกษา 12 - 12 30 30 
16 ศิลปศึกษา - - - หมดบญัชี หมดบญัชี 
17 นาฏศิลป์ - 1 1 หมดบญัชี หมดบญัชี 
18 คอมพิวเตอร ์ 9 - 9 50 50 
19 เกษตร - 2 2 หมดบญัชี หมดบญัชี 
20 คหกรรม - 3 3 หมดบญัชี หมดบญัชี 
21 ประถมศึกษา - - - หมดบญัชี หมดบญัชี 
22 การศึกษาปฐมวัย - 16 16 หมดบญัชี หมดบญัชี 
23 แนะแนว - 2 2 หมดบญัชี หมดบญัชี 
24 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 - 1 52 52 
25 บรรณารักษ์ 1 - 1 3 3 
26 อุตสาหกรรมศิลป ์ - 1 1 - - 

 รวม 112 63 175 271 271 
 

3. กรณีตำแหน่งว่างตามกลุ ่มวิชาเอกที่ไม่มีบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี หรือกรณีที่เรียกผูส้อบแข่งขันได้ฯ จนหมดบัญชี หรือกรณีมีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ไม่เพียงพอในการบรรจุและ
แต่งตั ้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขอความเห็นชอบใช้บ ัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จากประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื ่นๆ มาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 63 อัตรา 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง จำนวน 175 อัตรา 
ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
สถานศึกษาต้องการ จำนวน 136 อัตรา แต่มีผู้ขึ้นบัญชี จำนวน 112 คน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจแุละแต่งตั้งบคุคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า จำนวน 1 
อัตรา ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา ดนตรีศึกษา จำนวน 5 อัตรา ดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 2 
อัตรา ภาษาไทย จำนวน 21 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เกษตร จำนวน 2 อัตรา 
คหกรรม จำนวน 3 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 16 อัตรา จิตวิทยาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา และอุตสาหกรรม
ศิลป์ จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 63 อัตรา จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวธีิการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี ้
1. อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 175 

อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. อนุมัติให้เรียกผู ้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที ่โรงเรียนต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อนำไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 112 คน (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 18 หน้า 212-216) 

3. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 3 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้า
รับ การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธ์ิหรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

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

5. ขออนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
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6. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัวผู ้สอบแข่งขันได้ 
ตลอดจนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

7. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้บัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอื่น ในกลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา ดนตรีศึกษา จำนวน 5 
อัตรา ดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา ภาษาไทย จำนวน 21 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 
อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เกษตร จำนวน 2 อัตรา คหกรรม จำนวน 3 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 16 
อัตรา จิตวิทยาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 63 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่ง
ว่าง และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใดไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาเอก
ดังกล่าว ให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด  

8. กรณีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการใช้บรรจุแล้วภายหลังสถานศึกษาขอเปลี่ยนแปลงวิชาเอกตาม
ความต้องการของสถานศึกษา หากมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  

9. ตามที ่เสนอวาระขอบรรจุและแต่งตั ้ง เม ื ่อมีการเร ียกตัวผ ู ้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว                
เพื่อเลือกสถานศึกษาเรียบร้อยร้อยแล้ว หากมีตำแหน่งว่างเหลือ ไม่มีผู้เลือก หรือบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีมีไม่เพียงพอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขออนุมัติส่งตำแหน่งว่างดังกล่าวกลับไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสำรวจความต้องการวิชาเอกใหม่และดำเนินการต่อไป   

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.8  เรื่อง     การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารบัราชการเปน็ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูช้่วย (โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตดิำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน 

ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาลโดยดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์  

3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ที่ ศธ 02137/18303 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562  
เรื่อง การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค.ระยะที่ 3 (บรรจุชุดที่19 และ 20)   

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6333 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 เรื ่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท ี ่ม ีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื ่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

4. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/4584 ลงวันที ่24 ตุลาคม 
2562  เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) 

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปี 
พ.ศ. 2562  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อใช้สำหรับบรรจุผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน/อำเภอ เลขท่ี
กรมบัญชีกลาง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

อันดับ เงินเดือน 
 

หมายเหต ุ

1 ท่ามะกาวิทยาคม/ท่ามะกา 0337475 33197 คศ.3 58,390  
2 วิสุทธรังษี/ท่าม่วง 0337178 107587 คศ.3 58,390  

2.  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู ้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที ่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ
นักเรียนทุนรัฐบาล โดยดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและ
วิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติ
และอุดมการณ์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ลำดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล สาขาวิชาเอก  
(ปริญญาตรี) 

สาขาวิชาเอก  
(ปริญญาโท) 

คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

1 นายทศพล สุวรรณพฒุ ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลการเรียน 3.01  

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลการเรียน 3.86 

IELTs 5.5 

3. กำหนดวันและเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลอืก ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

2) รับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

3) ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) วันพฤหัสบดทีี่ 14 พฤศจิกายน 2562 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

6) บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
     

  4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้
โดยไม่มีการขึ ้นบัญชี  โดยผู ้ได้รับการคัดเลือกที่มีพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ต้อง
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งหากผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการในสถานศึกษาที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติงาน
ไม่ครบกำหนดเวลา ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับ 
  5. ผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู ้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งนอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  6. การดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน กำหนด 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม    

การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ราย นายทศพล สุวรรณพุฒ ตามหลักเกณฑ์และวธีิการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จ   

2.  อนุมัติ ร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระดับ
ปริญญาโท ประเภท Premium สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 19 หน้า  217-221 )  

3.  ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวัดกาญจนบุรี ในประกาศรับสมัครฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และประกาศผลการคัดเลือกฯ  

4. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.9   เรื่อง   ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างผู ้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย     
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561             

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจาก

การพิจารณารับย้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,เขต 2,เขต 3, เขต 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 19 อัตรา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 
อัตรา รวมทั้งสิ้น 20 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 20  หน้า 222-223)  

 

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

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  ในภูมิภาคของ

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

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีตำแหนง่ว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่เหลือจากการพิจารณารบัย้าย จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา ดังนี้ 

ที่ สังกัด จำนวนอัตราว่าที่ใช้ในการแต่งตั้ง 
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 6 
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 5 
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 3 
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 5 
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 1 
 รวมท้ังสิ้น 20 
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2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุร ีเรื่อง รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ข้ึนบัญชี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจบุันมผีู้ได้รบัการคัดเลือกคงเหลอืข้ึนบัญชี จำนวน  25 ราย ดังนี้ 
 

ประกาศ สังกัด บัญชีคงเหลือ 
(ราย) 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 18 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 7 

หมดอายุการข้ึนบัญชีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
รวมท้ังสิ้น 25 

 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รวมทั้งสิ้น 19 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างจากการพิจารณารับย้าย และจากการเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 4 จะมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 17 ราย เหลือข้ึน
บัญชีจำนวน 1 ราย คือ นายบุญทิ้ง  สืบเทพ ผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชีในลำดับที่ 132 ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านการพัฒนา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562) 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 21 หน้า  224  ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุ  และแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน  18 ราย และสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 ราย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชีเพือ่บรรจแุละแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

พิจารณาแล้ว   เห็นสมควรนำตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการรับพิจารณารับย้าย 
จำนวน 19 อัตรา ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  ข้ึนบัญชีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 20 อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง    

ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกขึ้นบัญชีให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

2. อนุมัติให้เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายช่ือ 
ผู้ ได้รับการคัดเลือกขึ ้นบัญชีเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 17 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 ราย เพื่อนำไปบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

3. อนุมัติให้เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไป หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้บรรจุและแตง่ตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขอสละสิทธ์ิหรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

4. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชีให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.10 เรื่อง   การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
                 ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างจังหวัด 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3  ไปสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่างจังหวัด คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 1 ราย 

 

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 หลักเกณฑ์  การ

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อันดับ วิทยฐานะ เงินเดือน 

1 นางมัทณา  ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

56 คศ.2 ชำนาญการ 33,640 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของ         
ผู้ขอย้ายได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ขอย้าย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด จึงเห็นควรให้ส่งคำร้องขอย้ายของ นางมัทณา  ชาวบ้านกร่าง  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อดำเนินการพิจารณาการย้ายต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ราย      

นางมัทณา  ชาวบ้านกร่าง  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อดำเนินการพิจารณา
การย้ายต่อไป 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที ่มีการ
ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย  

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.11  เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณเีพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี     
เขต 2 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งมีความประสงค์ขอย้ายกรณี
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ไปดำรงตำแหน่งครู ภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 จำนวน 1 ราย    
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลกัเกณฑ์และ

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

2559  เรื ่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กำหนดไว้ว่า “ข้อ 11 การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ”    
             11.1 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้คำนึงความเหมาะสมประโยชน์
ของทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้นั้นด้วย โดยต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
นั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรค และให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการ 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้ว  ปรากฏว่า  มีเอกสารหลักฐานแนบ
ประกอบ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการได้
รายงานผลการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้  
  เรื่องเดิม 
  ด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ ตำแหน่งครู อันดับ  คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ  
วุฒิการศึกษา  วิชาเอกการประถมศึกษา  โรงเรียนวัดสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  ได้ย่ืนคำร้องขอย้ายกรณีเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ (เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา)  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ 
ณ สถานศึกษาใหม่ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง้  อำเภอท่ามะกา    2. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด       อำเภอท่ามะกา   
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่มีตำแหน่งว่างสำหรับการย้าย
ดังกล่าว  จึงได้นำเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี  ในคราวประชุม  ครั้งที่4/2562 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2562 โดยขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าวช่วยราชการ ณ โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง้ โดยที่ประชุมมีมตอินุมัติ
ให้  ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพจิายะ  ช่วยราชการ  ณ  โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง้ เป็นระยะเวลา 1 ปี  โดย
บุคคลดังกล่าวได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แล้ว 
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  ต่อมา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ได้รับหนังสือจาก ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ  มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู ณ 
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง อำเภอท่ามะกา เต็มตัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 ตรวจสอบตำแหน่งว่างแล้วมีสถานศึกษา
ตรงตามที่บุคคลดังกล่าวขอย้าย จำนวน 1 แห่ง คือ 
  โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง้   ตำแหน่งเลขที่ 2113  ต้องการวิชาเอกภาษาไทย  

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่  
- ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ   สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา เนื่องจาก

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง แจ้งความประสงค์ต้องการวิชาเอกภาษาไทย เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอนสาขาวิชาเอก
ภาษาไทย จึงมีความประสงค์ขอรับย้ายหรือบรรจุในสาขาวิชาเอกภาษาไทยเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างดังกล่าว 

- คำร้องขอย้ายและเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (รายละเอียดดงัเอกสารแนบที่ 22 หน้า 225-226)  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  จำนวน  1  ราย 
แล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ   ย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว   ได้พิจารณกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่า   โรงเรียน
วัดเขาสะพายแร้ง มีความต้องการครูวิชาเอกภาษาไทย เนื่องจาก ไม่มีครูวิชาเอกภาษาไทย และโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
ไม่มีอัตราว่างรองรับ   มีความเห็นไม่สมควรอนุญาต ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ   ย้ายกรณี   เพื่อประโยชน์
ของทางราชการ ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง ตามที่เสนอ และเห็นชอบให้ ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ  ช่วย
ปฏิบัติราชการเป็นการช่ัวคราว (ต่อเนื่อง)   ณ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง  มีกำหนด 1 ปี  และนำเสนอให้เสนอ กศจ.
กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป   

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติ  
1.  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ราย  ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ   

ย้าย กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง  ตามที่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาต้นสังกัด
เสนอ   หรือ 

2.  ให้ ว่าที ่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพิจายะ  ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั ่วคราว (ต่อเนื ่อง)   ณ 
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง  มีกำหนด 1 ปี  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี ตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด  

 

มติ กศจ.    
กศจ.กาญจนบรุี มีมติอนุมัติให้ ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทบัพิจายะ   ย้ายกรณีเพือ่ประโยชน์ของทาง

ราชการ ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง และเห็นชอบตามที่ อกศจ.เสนอให้ ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ (ณฐพล) ทับพจิายะ  ช่วย
ปฏิบัติราชการเป็นการช่ัวคราว (ต่อเนื่อง)   ณ โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง้  มีกำหนด 1 ปี ต่อไป 
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6.12 เรื่อง    การส่งคำร้องขอยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู     
(กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 3   

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ)  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
นางสาวกิจติญาพร   จอง   ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปยัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

 

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 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน  

     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 3  ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 นางสาว 
กิจติญาพร  
      จอง 

ครู คศ.1/   
รร.บ้านห้วยมาลัย 
วุฒิ ศษ.ม. (สังคมศึกษา) 
เงินเดือน 19,340 บาท 

ย้ายกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง ต้อง
รักษาตัว เนื่องจากตนเองป่วยเป็น
โรคซึมเศร้ารุนแรง ร่วมกับ ปญัหา
บุคลิคภาพผิดปกต ิ

ขอย้ายไป  
สพป.นครศรีธรรม 
ราช เขต 2 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วข้าราชการ      

รายดังกล่าวไม่ติดเงื ่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  2 ปี          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว  

3 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 291/2562 
สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของ
ข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว ซึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด จึงเห็นสมควร พิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ)  ราย  นางสาวกิจติญาพร  จอง   ข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ราย  นางสาว 
กิจติญาพร  จอง  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพื่อพิจารณารับย้าย
ต่อไป 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.13   เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ)   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุร)ี 
จำนวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  เรื่อง มาตรฐานกำหนด

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากต่างเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ประสงค์ขอย้าย รายละเอียด
ดังนี ้

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1  นางพิชชานันท์   
    โชติวรรชอนันต์ 

ครู 
ร.ร.สมทุรสาครวิทยาลัย 
สังกัด สพม. 10  
(จังหวัดสมทุรสาคร)  
วุฒิ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

คบ. (หลักสูตรและการสอน) 
วบ. ( สุขศึกษา ) 
ปัจจุบันช่วยราชการ 
ครู โรงเรียนท่าเรอืพิทยาคม 
สังกัด สพม.8  

ย้ายติดตามคู่สมรสเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ขอย้ายมา  
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 8 
(จังหวัดกาญจนบรุี) 

2 นางสาววริษา   
       ฮวดศรี 

ครู ร.ร.มัธยมสริิวัณวรี 3 
ฉะเชิงเทรา 
สังกัด สพม.6                         
(จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
วุฒิ ศบ. วิชาเอก นาฎศิลป์ไทย
ศึกษา 
 

เจ็บป่วยร้ายแรง ต้องรักษา
ตัวต่อเนื่อง ด้วยโรคปวด
ท้องน้อยเรื้อรัง และโรคเยื่อ
บุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่

ขอย้ายมา 
โรงเรียนประชามงคล 
สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 8 
(จังหวัดกาญจนบรุี) 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ปรากฏว่า มีตำแหน่งว่าง ดังนี้ 

2.1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี มีความต้องการวิชาเอก สุขศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 
129846 อันดับ คศ.3  เงินเดือน 65,540 บาท  

2.2 โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี มีความต้องการวิชาเอก นาฏศิลป์ ตำแหน่งเลขที่  
32872 อันดับ คศ.2 เงินเดือน 54,000 บาท 

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแนบเพื่อประกอบการพิจารณา 
รายที่ 1  นางพิชชานันท์  โชติวรรชอนันต์ 
1) สำเนาคำสั่งย้ายคู่สมรส (คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ 4270/2561 เรื่อง ย้าย แต่งตั้งและ 

ปรับวุฒิพนักงาน  ลงวันที่ 1 มกราคม 2562) ระบุว่าให้ย้าย แต่งตั้ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร ไปเป็นผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี    

2) สำเนาใบสำคัญการสมรส  ลงวันที่  14  มีนาคม  2534 
รายที่ 2 นางสาววริษา  ฮวดศรี 
1) ใบรับรองแพทย์  (ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ 28 มถุินายน 2562) ระบุว่า เยื่อบุโพรง

มดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง จำเป็นต้องได้รับการรกัษา ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2) แบบเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช  ระบุว่า พบก้อนเนื้อซีสต์ขนาด กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 6 

เซนติเมตร บริเวณท้องน้อยด้านขวา  
3) ภาพถ่ายฟิล์มเอก็ซเรย ์
4) สำเนาใบสำคัญการสมรส  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2562  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื ้องต้นแล้ว มี
ตำแหน่งว่างที่สามารถรับย้ายข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวได้  จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย ดังนี ้

1. นางพิชชานันท์  โชติวรรชอนันต์  ตำแหน่งครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 10 (จังหวัดสมุทรสาคร) ปัจจุบันช่วยราชการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนท่าเรือ
พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 

2. นางสาววริษา  ฮวดศรี ตำแหน่งครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 
8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนึ้ 
1.อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ จำนวน 2  ราย  ได้แก่   

       1.1  นางพิชชานันท์  โชติวรรชอนันต์  ตำแหน่งครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 (จังหวัดสมุทรสาคร) ปัจจุบันช่วยราชการโรงเรียนท่าเรือพิ ทยาคม ให้ดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)  

        1.2  นางสาววริษา  ฮวดศรี ตำแหน่งครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)  

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

6.14 เรื่อง   การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร   
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ จำนวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 25๖๒  เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552    เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556   เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
5. 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) 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ลงวันที่ 9 มกราคม 2561  เรื่อง องค์ประกอบ
การประเมินและตัวช้ีวัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4  

7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรปู
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่ง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรอืนสามญั ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ ณ วันที่  3 ตุลาคม 2562 โดย
กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคำร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2562  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4 มีตำแหน่งว่างรับย้าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 
อัตรา และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้ยื่น
ความประสงค์ขอย้ายเพื ่อดำรงตำแหน่งที ่ว่างตามประกาศฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 
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  ท่ี 
รายละเอียดตำแหน่งว่าง 

ข้อมูลผู้ประสงค์ขอย้าย 
     ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ   เลขท่ีตำแหน่ง 

  1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

   อ 32 1.นางสาวปนัดดา  ชีวะนอรรถ 
นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.ลพบุรี เขต 2 

  2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มนโยบายและแผน  
(ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) 

ชำนาญการ
พิเศษ  

อ 26  
- ไม่มีผู้สมัคร - 

 
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอ
ย้าย จำนวน 1 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบตัิตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการประเมินความรู้ 
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 616/2562 สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562  โดยการ
ประเมินตามตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนด เสร็จสิ้นแล้ว  โดยมีผลการ
พิจารณา ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(เดิม) 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(ท่ีได้รับการพิจารณา) 
คะแนน 

1 นางสาวปนัดดา   
            ชีวะนอรรถ 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับปฏิบัตกิาร 
ตำแหน่งเลขที่ อ 26 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัตกิาร 
ตำแหน่งเลขที่ อ 32 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการพิจารณารับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) จำนวน 1 ราย ตามผลการพิจารณาการย้ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวปนัดดา  ชีวะนอรรถ   
 2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53    ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 38 ค.(2)  

 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.15  เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมนิ  และอนุมัติให้เลือ่นและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภท
วิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมิน  และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ  
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย  ดังนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก 
ประเภท
ตำแหน่ง 

ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เงินเดือน วันที่อนุมัติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 
นายอภิชาต  ศรีสุข 

 
บธ.บ. 

(การจัดการ) 
วิชาการ ปฏิบัติการ อ 21 22,950 6 ก.ย. 2562 

2 
นางพรทิพย์  ชมพูธวัช 

 
บช.บ. 

(การบัญชี) 
วิชาการ ปฏิบัติการ อ 19 21,840 9 ก.ย. 2562 

3 น.ส.นิรมล นุ่มเนียม 
 

บธ.บ. 
(การเงินการ
ธนาคาร) 

วิชาการ ปฏิบัติการ อ 22 21,740 9 ก.ย. 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 นายวัณณุวรรธณ์  

           ตันติปิธรรม 
ป.ตรี 
(ศศ.บ. 

ศิลปศาสตร์) 

วิชาการ ปฏิบัติการ อ 21 23,550 27 ก.ย. 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 การประเมินบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  และตำหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การ
ย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตาม
มาตรา 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. ที ่ ศธ 0206.5/ว 14  ลงวันที ่ 27  ส.ค. 2552  เรื ่อง  การจัดกลุ่ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น    ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10  พฤษภาคม 2556เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
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6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15 ส.ค. 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบ
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมายเหตุ  ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.กำหนด) 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี  ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  
2562 และในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 จำนวน 3 ราย คือ  มีมติอนุมัติ ให้ตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน  จำนวน 4 ราย ดังกล่าวแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการประเมินผล
งานของผู้ขอรับการประเมิน เรียบร้อยแล้ว  โดยมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมนิต้องได้คะแนนจากกรรมการแตล่ะ
คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65   

3. ผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  จำนวน 4 ราย  ดังนี้ 

ท่ี 
รายชื่อ 
ผู้ขอรับ 

การประเมิน 
ตำแหน่ง/สังกัด 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 นายอภิชาต  

       ศรีสุข 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่  อ 21 
กลุ่มการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

100 65 73 75 70 72.67 ผ่าน 

2 นางพรทิพย์  
     ชมภูธวัช 

นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่  อ 19 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

100 65 87 81 89 85.67 ผ่าน 

3 น.ส.นิรมล  
    นุ่มเนียม 

นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่  อ 22 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

100 65 88 82 89 86.33 ผ่าน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
4 นายวัณณุวรรธณ์   

       ตันติปิธรรม 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 21 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

100 65 88 90 89 89.00 ผ่าน 

 
4. จากผลคะแนนดังกล่าว ปรากฏว่าข้าราชการ จำนวน 4  รายดังกล่าว มีคะแนนผ่านเกณฑ์ การ

ประเมินตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงข้ึน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/  
ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยอนุโลม) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินแลว้เหน็ว่า  
มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 4 ราย และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการณ 
ผ่านเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง
เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย   

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนึ้ 
1. อนุมัติผลการประเมินและให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดังนี้ 
1.1 นายอภิชาต  ศรีสุข ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่   

อ 21 กลุ่มการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 
1.2 นางพรทิพย์   ชมพูธวัช ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง

เลขที่ อ 19 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 
1.3 นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม  ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง

เลขที่ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 
1.4 นายวัณณุวรรธณ์ ตันติปิธรรม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 

อ 21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 
2. ขออนุมัติให้ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  ออกคำสั่งเลื่อนและ

แต่งตั้งฯ  
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.16  เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                                   
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 

คำขอ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 
ราย 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค
(2) 

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

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามม าตรา 38 ค.(2) 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัดใน
การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2 ) ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 
2562 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 10 – 17 ตุลาคม 
2562 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างทั้งหมด จำนวน 3 อัตรา  

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  38 ค.(2) ได้
ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้ 
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ที่ 
รายละเอียดตำแหน่งว่าง 

ผู้สมัคร 
     ตำแหน่ง/กลุ่ม        ระดับ 

  เลขที่
ตำแหน่ง 

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ อ 29 1. นางสาวศุภรัชต์  กาญจนางกูร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

2 นักวิชาการศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ชำนาญการพิเศษ อ 36 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เที่ยงกระโทก 
นักวิชาการศึกษา 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นิติกร/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ชำนาญการพิเศษ   อ 25 - ไม่มีผู้สมัคร - 

 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอ

ย้าย จำนวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้ง 2 ราย 

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการประเมินความรู้ 
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 617/2562 สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562  โดยการ
ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวช้ีวัดที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผลคะแนนในการพิจารณา  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเห็นชอบให้
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวศุภรัชต์  กาญจนางกูร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 29 อัตราเงินเดือน 49,500 บาท กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

2. นางสาวเยาวลักษณ์  เที่ยงกระโทก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 36 อัตรา
เงินเดือน 39,060 บาท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ก.ค.ศ. ได้กำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)   ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำหรับตำแหน่งเลขที่ อ 31 กำหนดเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 40 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/
ชำนาญการ (หรือนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ก.ค.ศ. กำหนดให้ตำแหน่งใน ( ) กำหนดรองรับ
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เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังมีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ให้กำหนดเป็น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 มีตำแหน่งว่างที่เหลือจาก     การพิจารณาย้ายในครั้งนี้จำนวน 1 อัตรา (สงวนไว้) และตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจาก
ย้ายครั้งนี้ จำนวน 2 อัตรา ซึ่งมีความประสงค์จะนำตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างกับตำแหน่งว่างจากการย้ายครั้งก่อน เพื่อ
นำไปประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 
1 นิติกร ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 25 บริหารงานบุคคล สงวนไว ้
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 31 นโยบายและแผน ประกาศรับย้าย 
3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศรับย้าย 
4 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 16 บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ ประกาศรับย้าย  

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว      มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
       1.1 นางสาวศุภรัชต์  กาญจนางกูร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 29 อัตราเงินเดือน 49,500 บาท กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3        
       1.2 นางสาวเยาวลักษณ์  เที่ยงกระโทก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 36 อัตรา
เงินเดือน 39,060 บาท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. ให้นำตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการพิจารณาย้ายครั้งนี้ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งที่ว่างจากการ
ย้ายครั้งก่อน จำนวน 1 อัตรา เพื่อนำไปประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา ดังนี้ 
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ที่ ตำแหน่ง 
ระดับ

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย ใช้สำหรับ ว่างเน่ืองจาก 

1 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 31 นโยบายและแผน ประกาศรับย้าย ย้ายไปดำรงตำแหน่งอ่ืน 

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 40 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ประกาศรับย้าย ย้ายไปดำรงตำแหน่งอ่ืน 

3 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 16 บริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

ประกาศรับย้าย ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายในครั้ง
แรก ขอประกาศอีกครั้ง 

 
3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั ่งย้ายและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.17 เรื่อง   ขอทบทวนการนบัระยะเวลาขั้นตำ่ในการเลือ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4    

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรโีปรดพิจารณา
ทบทวนการอนุมัติการนับระยะเวลาข้ันต่ำในการเลือ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 

 

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

แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้ายและการ

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

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบคุคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรบัผูป้ฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้โดยอนุโลม 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ
ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จัดทำหนังสือหารือไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งไม่ค รบ 1 ปี ราย นายวีรพันธ์     
จันต๊ะยอด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 37 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4    
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2. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.5/464 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศให้ นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จึงขอให้
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประสานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะวาระที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการเลือ่นและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งเลขที่ อ 1  ทุก
ขั้นตอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ พร้อมผลการประเมิน และเสนอ ก.ค.ศ. อีกครั้ง  (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 23 หน้า 227 )   

 3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 365 /2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ผู้เข้ารับการ
คัดเลือก  ซึ่งผู้สมัครคัดเลือก จำนวน 2  ราย  

         1) นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 ในตำแหน่ง 
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เ ขต 3  ต่อมาได้
เปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2550  และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ คือ วันที่  17 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 
11 ปี 5 เดือน 28 วัน   (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 24 หน้า 228-239)   

        2)  นางสาวใกล้รุ่ง  พรหมมา  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  2549 ในตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ  ต่อมาได้โอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับ
ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2561  ถึง
วันสุดท้ายของการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ คือ วันที่  17 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 12 ปี 10 เดือน 8 
วัน   (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 25 หน้า 240--248)   

4. ข้าราชการทั้ง 2 ราย  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับที่จะแต่งตั้ง ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด (6 ปี) จึงขอนำระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวม
เป็นระยะเวลาข้ันต่ำ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรเถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการ
ประเมินจากองค์ประกอบการคัดเลือก และมีมติให้  นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
พิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ครั้งที่ 1 เมือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 26 
หน้า 249-256)   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.

กำหนด  จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาทบทวนการอนุมัติการนับระยะเวลาข้ันต่ำใน
การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
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ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ)  และนายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด  ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

2. ตามมติ กศจ. กาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบให้ นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด ไปรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ไปพลางก่อน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
จัดทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.  กรณี นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน  สายงานที่
จะแต่งตั้งไม่ครบ 1 ปี และรายงาน กศจ.กาญจนบุรี ในครั้งต่อไป  

3. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.5/464 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562  ประสานสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้สมัครให้ครบถ้วน และขอให้ กศจ.กาญจนบุรี 
พิจารณานับระยะเวลาข้ันต่ำในการปฏิบัติงานในสายงาน ที่จะแต่งตั้งให้ครบ 1 ปี พร้อมทั้งส่งเอกสารหลกัฐานรายงาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะวาระที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขที่ อ 1  ทุกขั้นตอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ พร้อมผลการประเมิน 
และเสนอ ก.ค.ศ. อีกครั้ง 

4. ตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 25 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบคุคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับ 8 ลงมา  

     “ข้อ 6  โดยที่ ก.พ. กำหนดให้ อ.ก.พ.กรม มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
คณะกรรมการประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะข้ันต่ำในการดำรงตำแหน่งและอื่นๆ เพิ่มเติม จาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดได้  ดังนั้น  จึงขอให้ส่วนราชการรีบดำเนินการให้ อ.ก.พ.กรมดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อส่วนราชการจะได้มีหลักปฏิบัติและสามารถดำเนินการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล” 

       “สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (1) บุคคลดังกล่าวจะต้องดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี” 

       “ในกรณีที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามข้อ (1) ไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณานำระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็น
ระยะเวลาข้ันต่ำ ในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ 1 ปี ได้ โดยให้นับได้เฉพาะการดำรงตำแหน่ง หรือ
เคยดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็น
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น และขณะนำเวลาดังกล่าวมานับ ผู้นันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งและข้อกำหนดอื่นที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง” 

5. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  ได้
กำหนดแนวทางประกอบการพิจารณาของผูม้ีอำนาจสั่งบรรจแุละแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) 
โดยจัดกลุ่มตำแหน่งวิชาการ  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย  นักทรัพยากรบุคคล  นักจัดการงานทั่วไป  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักวิชาการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ 

6.  ปัจจุบัน นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด  ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ คือ วันที่  17 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 
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11 ปี 5 เดือน 28 วัน  จึงขออนุมัติคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น ของ  นายวีรพันธ์ 
จันต๊ะยอด  ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมระยะเวลาข้ันต่ำได้ทั้งหมด เป็น
เวลา 11 ปี 5 เดือน 28 วัน ตามที่ได้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  และเห็นชอบให้เสนอ สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั ่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีความเห็น ว่า  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการนับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั ่วไป 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) เป็นเวลา 11 ปี 5 เดือน 28 วัน  เรียบร้อยแล้ว  และเห็นว่า  นายวีรพันธ์   จันต๊ะยอด  
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
ตำแหน่งเลขที่ อ 1 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎา คม 2562  
เรียบร้อยแล้ว   

จึงขอเสนอ กศจ. กาญจนบุรี  จะโปรดพิจารณา  
1. อนุมัติการนับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)  ของ
ข้าราชการทั้ง 2 ราย ราย นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด   และราย นางสาวใกล้รุ่ง  พรหมมา ตามที่เสนอ        

2. ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวดักาญจนบุรี ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   และให้
ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  ใหม่   

3. ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   และให้ดำเนินการประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ใหม่ 

4. ขออนุมัติในหลักการ หากได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ัง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 4   ไปรักษาการในตำแหน่งที่ได้รับการคดัเลือกอีกตำแหน่งหนึง่
จนกว่าจะผ่านการประเมินผลงาน และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 
0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2523   

 
ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณา อนุมัติให้นับเวลานับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อน
และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่ง   
นักจัดการงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)  ของข้าราชการทั้ ง 2 ราย ราย  นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด   และราย 
นางสาวใกล้รุ่ง  พรหมมา และให้ยกเลิก และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ใหม่ จำนวน 2 ฉบับ 
ดังน้ี 
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1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562  และให้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4  ใหม่ 

2. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และให้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ใหม่ 

3. ขออนุมัติในหลักการ หากได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 4   ไปรักษาการในตำแหน่งที่ได้รับการคดัเลือกอีกตำแหน่งหนึง่
จนกว่าจะผ่านการประเมินผลงาน และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 
0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2523   
 

โดยผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.    
พิจารณาแล้ว  เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       
ที่เสนอเรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ระดับ
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    และให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. อนุมัติให้นับเวลานับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผู ้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ)  ของข้าราชการทั้ง 2 ราย ราย นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด   และราย นางสาวใกล้รุ่ง  พรหมมา   

2. ให้ยกเลิกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร
ทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งนักจัดการ        
งานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 4 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 

3. ให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562   

4. ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่อำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบรุี 
เขต 4 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1) นางสาวใกล้รุ่ง พรหมมา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2) นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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5. ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง
เลขที่ อ 1 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

- นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

6. อนุมัติในหลักการ หากได้ดำเนินการครบทุกข้ันตอนแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้ผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ไปรักษาการใน
ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกอีกตำแหน่งหนึ่งจนกว่าจะผ่านการประเมินผลงาน และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เป็นไป
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที ่สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสำนักงาน 
ก.พ.ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523   

7. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จัดส่งเอกสารหลักฐานในการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ไปสำนักงาน 
ก.ค.ศ. และรายงาน กศจ.กาญจนบุรี ในครั้งต่อไป 
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6.18 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 86 ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1  จำนวน 20 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 23 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 19 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 19 ราย 
5. 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 86 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 20 ราย 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.ชฎารัตน์  
ถือแก้ว 

บ้านทุ่งนา
นางหรอก"
เพ็ญชาติ
อุปถัมภ์" 

26ก.ย.
60 

75.44 77.19 81.60 83.33 85.96 88.60 91.81 95.93 26ก.ย.
62 

2 น.ส.ประภาศรี  
เครือจักร 

บ้านหนอง
สะแก 

26ก.ย.
60 

67.55 69.30 83.86 77.90 82.46 85.09 87.72 89.47 26ก.ย.
62 

3 น.ส.พัชรี  เรือง
สำราญ 

บ้านห้วยต
ลุง 

26ก.ย.
60 

88.60 90.35 90.35 90.35 92.10 92.10 92.10 92.10 26ก.ย.
62 

4 น.ส.สุมิตรา  
เช้ือปกรณ ์

วัดหนอง
พังตร ุ

26ก.ย.
60 

71.93 75.44 81.58 86.84 91.23 93.85 96.49 98.25 26ก.ย.
62 

5 น.ส.จินตนา  
ใจยงยืน 

วัดศรี
โลหะ
ราษฎร์
บำรงุ 

26ก.ย.
60 

53.51 57.90 64.03 71.93 80.70 85.09 87.72 90.35 26ก.ย.
62 

6 น.ส.กุลสินี   
    ธัญลักษณ ์
    เดโช 

บ้านเจ้า
เณร 

26ก.ย.
60 

75.44 81.58 87.72 92.98 84.21 87.72 93.86 95.62 26ก.ย.
62 

7 น.ส.ดานิษา   
   ทองผาโศภา 

บ้านต้น
มะพร้าว 

26ก.ย.
60 

62.28 64.91 73.68 76.31 79.82 82.45 85.09 89.47 26ก.ย.
62 

8 น.ส.กชกร   
       กันภัย 

วัดท่าน้ำ
ตื้น 

2ต.ค.
60 

92.06 93.65 95.24 96.03 96.28 97.92 98.41 99.21 2ต.ค.62 

9 นายธนวิทย์  
ทองกวาว 

บ้านวัง
สารภ ี

2ต.ค.
60 

86.67 90.67 90.00 93.33 93.33 92.67 93.00 93.00 2ต.ค.62 

10 น.ส.วิชุดา   
     เครืออยู่ 

บ้านวัง
สารภ ี

2ต.ค.
60 

84.67 87.67 88.00 91.67 89.67 90.00 90.00 92.67 2ต.ค.62 

11 นายพงษ์ศธร   
      ชมท่าไม้ 

บ้านหัวหิน 2ต.ค.
60 

82.58 89.47 99.20 99.20 91.49 96.03 99.20 99.20 2ต.ค.62 

12 นายผาภูมิ   
     อยู่อ่อน 

บ้านวัง
ลาน 

2ต.ค.
60 

76.31 78.94 91.22 92.10 95.61 97.36 97.36 99.00 2ต.ค.62 

13 น.ส.เกศรา  
ครุธเครือ 

วัดชุกพี้ 2ต.ค.
60 

83.33 85.09 85.96 86.84 89.47 92.98 93.85 97.36 2ต.ค.62 

14 น.ส.จีราภรณ์   
       นาสา 

วัดหนอง
พังตร ุ

2ต.ค.
60 

71.93 75.44 81.58 86.84 91.23 93.85 96.49 98.25 2ต.ค.62 

15 น.ส.อลิษา   
       กาวินำ 

วัดวัง
ขนายทายิ
การาม 

2ต.ค.
60 

79.82 81.57 83.33 85.08 86.84 88.59 90.35 92.10 2ต.ค.62 

16 น.ส.จันทิมา   
       รักด ี

วัดวัง
ขนายทายิ
การาม 

2ต.ค.
60 

78.07 79.82 81.57 83.33 85.08 86.84 88.59 90.35 2ต.ค.62 

17 นายปฐมพงษ์   
     เด่นดวงใจ 

วัดท่าล้อ 2ต.ค.
60 

77.92 80.55 82.38 86.05 88.68 91.31 94.74 96.57 2ต.ค.62 

18 น.ส.กชพรรณ   
     คงวิเชียร 

วัดท่าล้อ 2ต.ค.
60 

79.38 87.59 89.39 90.27 91.16 92.04 95.58 97.35 2ต.ค.62 

19 นายตรีธรพัชร   
   วราวุธวิเชียร 

บ้านหนอง
สะแก 

2ต.ค.
60 

69.30 71.05 74.56 79.83 84.21 86.84 89.47 90.35 2ต.ค.62 

20 น.ส.กนกวรรณ   
         บัวขม 

บ้านท่าพ ุ 2ต.ค.
60 

81.58 82.45 87.72 88.59 88.59 89.47 90.35 92.98 2ต.ค.62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 23 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.กานต์ธิดา  
จันทร์บูรณ ์

บ้านราง
กระต่ายฯ 

2  ต.ค. 
60 

54.62 59.15 65.87 71.57 81.23 87.16 91.34 93.09 2  ต.ค. 
62 

2 น.ส.สุนิษา  
 อาจคงหาญ 

บ้านทัพ
พระพยา 

2  ต.ค. 
60 

70.22 72.79 77.31 79.88 84.31 86.27 92.16 96.08 2 ต.ค. 
62 

3 น.ส.กาญจนา   
     ตะลีขัน 

บ้านราง
กระต่ายฯ 

26 ก.ย. 
60 

58.73 62.89 77.87 83.01 88.52 88.52 92.86 94.44 26ก.ย.
62 

4 น.ส.ขนิษฐา   
     ธนทูอง 

วัดดอน
เจดีย์ 

26 ก.ย. 
60 

79.27 81.05 83.01 85.57 87.16 89.12 93.46 94.44 26ก.ย.
62 

5 น.ส.เยาวลักษณ์  
สุวรรณพรม 

บ้านทัพ
พระยา 

26 ก.ย. 
60 

66.67 71.20 73.77 77.69 78.76 84.46 98.17 92.72 26 กัน
ยาย 62 

6 น.ส.กนกวรรณ  
    พันธุ์ลาภ 

บ้านทัพ
พระยา 

26 ก.ย. 
60 

60.55 65.27 67.23 73.16 74.32 82.77 87.90 95.84 26 กัน
ยาย 62 

7 น.ส.เบญจวรรณ   
      ไพรสิงห์ 

บ้านทัพ
พระยา 

26 ก.ย. 
60 

56.02 65.29 68.62 73.57 74.59 78.71 90.14 95.65 26 กัน
ยาย 62 

8 นายกิตติพัฒน์  
ภัทราพรพิสฐิ 

วัดใหม่
เจริญผล 

2  ต.ค. 
60 

70.35 70.35 83.00 91.50 91.50 94.07 98.22 99.21 2  ต.ค. 
62 

9 น.ส.ธัญวรรณ  
เวชวงศ ์

วัดใหม่
เจริญผล 

2  ต.ค. 
60 

6583 72.55 89.31 90.11 91.69 94.45 95.24 99.21 2  ต.ค. 
62 

10 นายกฤษฎา   
  จิตมะกล่ำ 

บ้านเขา
กรวด 

2  ต.ค. 
60 

65.87 67.46 73.39 75.16 81.27 84.82 87.57 93.08 2  ต.ค. 
62 

11 น.ส.กชรดา 
โพธิ์ศรีทอง 

วัดสระลง
เรือ 

2  ต.ค. 
60 

67.65 69.42 76.37 94.67 78.05 81.30 89.47 96.82 2  ต.ค. 
62 

12 น.ส.อังคณา   
เจริญทรัพย์สันติ 

บ้านหนอง
จอก 

2  ต.ค. 
60 

70.30 85.57 89.73 94.86 94.86 95.65 95.84 96.64 2  ต.ค. 
62 

13 นายทรงพล
แพทยร์อบรู ้

บ้านห้วย
ยาง 

2  ต.ค. 
60 

71.19 75.43 75.43 80.70 81.57 83.31 85.08 93.85 2  ต.ค. 
62 

14 น.ส.ลานา  
บัวขม 

วัดบ้าน
ทวน 

2  ต.ค. 
60 

86.98 88.74 90.52 91.31 92.29 93.09 94.86 95.65 2  ต.ค. 
62 

15 น.ส.กนกวรรณ  
   แจ๊ดนาลาว 

วัดเขา
ใหญ่ 

2  ต.ค. 
60 

66.67 70.22 72.97 77.50 79.46 81.42 86.56 95.85 2  ต.ค. 
62 

16 น.ส.ดุษฎี   
พวงไทย 

บ้าน
หนองหิน 

2  ต.ค. 
60 

64.84 81.00 83.56 89.16 84.96 88.14 89.73 95.84 2  ต.ค. 
62 

17 น.ส.บุษบา  
เที่ยงธรรม 

บ้านตลุง
ใต้ 

2  ต.ค. 
60 

67.65 72.97 73.95 77.50 89.00 89.00 98.22 98.22 2  ต.ค. 
62 

18 น.ส.พัชรี   
     ใจดีเฉย 

บ้านดอน
รัก 

2  ต.ค. 
60 

40.07 54.14 65.88 70.46 71.69 83.23 94.64 98.09 2  ต.ค. 
62 

19 น.ส.จันทนา   
ดอนพรหมะ 

บ้าน
หนองหิน 

26 ก.ย. 
60 

64.84 75.12 83.56 85.15 84.97 88.14 89.73 95.84 26 ก.ย. 
62 

20 น.ส.สิริลักษณ์  
พลอาภา 

บ้าน
หนองหิน 

2  ต.ค. 
60 

64.84 75.11 83.56 85.15 84.96 88.14 90.81 95.84 2  ต.ค. 
62 

21 น.ส.จันทร์จิรา   
      คุณพันธุ์ 

วัดดอน
เจดีย์ 

2  ต.ค. 
60 

80.25 82.82 84.59 88.52 85.76 91.69 92.48 94.86 2  ต.ค. 
62 

22 น.ส.สุพัตรา  
     เข็มทอง 

วัดทุง่
สมอ 

2  ต.ค. 
60 

93.65 94.44 95.24 96.03 96.83 97.62 98.41 99.21 2  ต.ค. 
62 

23 น.ส.กนกวรรณ  
       ธรรมดา 

วัดดอน
ชะเอม 

2  ต.ค. 
60 

67.61 71.37 72.96 76.33 78.47 82.02 84.59 87.16 2  ต.ค. 
62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 19 ราย 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.สุนิสา   
      มุขโต 

อนุบาล
สังขละบุรี 

15 ก.ย. 
60 

60.52 63.15 70.17 78.94 80.70 85.96 92.10 94.73 15 ก.ย. 

62 
2 นายเมธาวัฒน์     

   คล้ายคลึง 
บ้านแก่ง
จอ 

26 ก.ย. 
60 

66.67 68.42 71.92 81.57 85.08 88.59 93.42 96.49 26 ก.ย. 62 

3 น.ส.มานิตา   
        รัศม ี

บ้านเขา
ช้าง 

26 ก.ย. 
60 

57.00 63.31 72.79 79.88 86.97 91.32 95.25 97.62 26 ก.ย. 62 

4 นายวชิราวุธ   
  ธูปกระแจะ 

สมาคมไทย 
ออสเตรเลียน 

26 ก.ย. 
60 

61.40 65.78 68.42 70.17 76.31 82.45 85.96 92.10 26 ก.ย. 62 

5 นายธีระพงษ์  
เจริญศิริ 

บ้านหนอง
ปลาซิว 

26 ก.ย. 
60 

66.67 66.67 72.00 77.69 77.69 81.24 86.37 90.29 26 ก.ย. 62 

6 นายพีรพงศ์   
 ตันยาลักษณ ์

บ้านลิ่น
ถิ่น 

26 ก.ย. 
60 

66.67 70.18 73.68 75.44 78.07 79.82 81.57 83.33 26 ก.ย. 62 

7 นายวริทธ์นานนท์    
  ขจิตศาตนันท ์

เพียง
หลวง 3  

26 ก.ย. 
60 

50.89 52.66 59.76 66.06 69.24 73.39 78.71 81.47 26 ก.ย. 62 

8 น.ส.สุพรรณ ี    
    ยุภาครบุร ี

อนุบาล
สังขละบุรี 

26 ก.ย. 
60 

60.52 63.15 70.17 78.94 80.70 85.96 92.10 94.73 26 ก.ย. 62 

9 นายบุรินทร์   
     โนนตุร ์

บ้านยาง
ขาว 

26 ก.ย. 
60 

57.89 57.89 64.04 64.04 66.67 66.67 69.30 69.30 26 ก.ย. 62 

10 น.ส.หทัยชนก   
     บุญปลูก 

บ้านท่า
ดินแดง 

26 ก.ย. 
60 

74.93 76.70 79.27 83.01 84.78 87.34 94.07 96.64 26 ก.ย. 62 

11 น.ส.จิระภา  

คีรีเรืองทรัพย์ 
บ้านท่า
ดินแดง 

2 ต.ค.  
60 

74.93 77.88 80.71 82.22 84.18 86.75 88.33 90.88 2 ต.ค.  
62 

12 น.ส.กนกรัตน์   
        เสมทับ 

บ้าน
ประจำไม้ 

2 ต.ค.  
60 

71.98 76.31 78.00 80.70 82.45 85.08 88.59 91.32 2 ต.ค.  
62 

 13 น.ส.วารุณี   

       สีบุตรส ี
บ้านวัง
โพธิ์ 

2 ต.ค.  
60 

80.39 87.11 88.89 90.48 82.53 88.89 90.48 93.65 2 ต.ค.  
62 

14 น.ส.กรรญดา  
เจริญกาญจน์กุล 

บ้าน
สารวัตร 

2 ต.ค.  
60 

69.23 70.81 78.89 85.19 84.40 84.40 89.11 93.88 2 ต.ค.  
62 

15 น.ส.รัตนา   

     ศิลาทอง 
บ้านท่า
ดินแดง 

2 ต.ค.  
60 

74.93 77.88 79.82 81.57 83.58 89.12 91.87 96.41 2 ต.ค.  
62 

 16 นายภานุพงษ์   
      ทองสงัด 

บ้านดิน
โส 

2 ต.ค.  
60 

56.14 58.77 64.91 67.54 71.05 72.80 79.82 81.57 2 ต.ค.  
62 

17 น.ส.ดาริกา   

 แต่แดงเพชร 
บ้านหนอง
ปลาซิว 

2 ต.ค.  
60 

56.62 66.66 68.25 73.19 76.37 82.67 87.02 88.98 2 ต.ค.  
62 

 18 น.ส.กมลรัตน์   
  ทองผากนก 

สมาคมป่า
ไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

2 ต.ค.  
60 

60.53 64.04 66.66 70.17 72.80 76.32 86.84 89.47 
2 ต.ค.  

62 

19 น.ส.อนงค์นาฏ   
         จิตสูง 

บ้านพุอง
กะ 

2 ต.ค.  
60 

69.29 73.68 77.19 82.45 83.33 85.96 86.84 88.59 2 ต.ค.  
62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 19 ราย 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วัน
แต่งตัง้
เป็นคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายปิตินันท์  
ศรีประเสริฐ 

บ้านหนอง
ขอน 

7 ส.ค.60 70.59 80.39 88.89 92.06 85.34 90.28 91.87 94.44 7 ส.ค.62 

2 นายจักรกฤษ  
เกษไธสง 

บ้านเขา
หินตั้ง 

7 ส.ค.60 64.91 75.43 78.07 80.70 81.57 85.96 89.47 92.98 7 ส.ค.62 

3 น.ส.ปรีดาวรรณ   

     มาละคำ 
บ้านเขา
หินตั้ง 

7 ส.ค.60 64.03 76.31 81.57 85.08 84.21 85.08 85.96 90.35 7 ส.ค.62 

4 นายณัฐกรณ์      
      จิตตาด ู

บ้านหนอง
ตาเดช 

7 ส.ค.60 55.35 59.61 66.67 77.46 80.63 88.55 90.41 97.28 7 ส.ค.62 

5 น.ส.ภัทรวดี     
    พรมรักษา 

บ้านห้วย
หวาย 

7 ส.ค.60 81.58 84.21 88.59 90.35 92.10 93.86 95.61 97.37 7 ส.ค.62 

6 นายณรงค์ฤทธ์ิ    
     สุขสมกิจ 

บ้านหนอง
ใหญ่  (อ.

หนองปรือ) 

7 ส.ค.60 57.90 61.40 65.79 69.30 72.81 75.44 79.83 84.21 7 ส.ค.62 

7 น.ส.วิภาพรรณ   
    โพธิ์ไพจิต 

บ้านหนอง
ไก่ต่อ 

26 ก.ย.60 66.67 71.93 78.07 83.33 85.96 91.23 93.86 95.61 26 ก.ย.62 

8 น.ส.ทิพวัลย์   
    ยอดแก้ว 

บ้านหนอง
ไก่ต่อ 

26 ก.ย.60 66.66 68.42 71.05 72.81 86.84 88.60 93.86 95.61 26 ก.ย.62 

9 น.ส.จุฑามาศ   
    สุขสมศร ี

บ้านหนอง
ไก่ต่อ 

26 ก.ย.60 70.18 74.56 78.07 83.33 87.72 91.23 93.86 95.61 26 ก.ย.62 

10 น.ส.ปรารถนา   
    มะลิซ้อน 

บ้านหนอง
ไก่ต่อ 

26 ก.ย.60 63.30 65.87 69.60 74.13 80.43 87.15 94.07 97.42 26 ก.ย.62 

11 น.ส.รัชดา  
งามรัตนปรีชา 

บ้านหนอง
แกใน 

26 ก.ย.60 66.67 69.61 80.63 90.34 90.53 92.11 95.48 96.46 26 ก.ย.62 

12 น.ส.ศิริกัญญา   
    แสงธาดา 

บ้านหนอง
ไผ่ล้อม 

26 ก.ย.60 66.67 71.93 75.44 78.95 82.46 84.21 88.60 93.86 26 ก.ย.62 

13 น.ส.นาฏยา     
     สังข์เงิน 

บ้านลำ
อีซู 

26 ก.ย.60 52.66 59.76 64.90 68.44 77.92 79.69 85.20 94.86 26 ก.ย.62 

14 น.ส.สมหญิง   
       จริยา 

บ้านวังด้ง 26 ก.ย.60 61.67 68.81 73.34 73.34 74.32 75.11 77.50 98.22 26 ก.ย.62 

15 น.ส.ดวงใจ    
     มะลินิล 

บ้านวังด้ง 26 ก.ย.60 61.67 68.81 73.34 73.34 74.32 75.11 77.50 98.22 26 ก.ย.62 

16 น.ส.แสงระวี   
     กาฬษร 

บ้านเขา
หินตั้ง 

26 ก.ย.60 64.91 75.43 78.07 80.70 81.57 85.96 89.47 92.98 26 ก.ย.62 

17 น.ส.สิรินทรา   
       สทุำ 

วังเขา
แก้ว (หงำ
อุปถัมภ์) 

26 ก.ย.60 85.39 87.77 92.72 96.46 97.43 97.43 99.20 99.21 26 ก.ย.62 

18 น.ส.วัลนิสา    
    เทพเทียน 

ชุมชนบ้าน
หลุมรัง 

2 ต.ค.60 84.22 85.99 87.77 89.54 90.53 92.30 94.87 97.44 2 ต.ค.62 

19 น.ส.สุกัญญา   
    สุขกรม 

อนุบาล
บ่อพลอย 

2 ต.ค.60 73.15 74.93 78.48 81.05 82.82 84.59 86.37 90.52 2 ต.ค.62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 5 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 นายศิวัช  
    ภู่ระหงษ ์

วิสุทธรังษ ี 7 ส.ค.60 66.67 71.71 73.58 77.13 82.45 89.55 92.91 96.42 7 ส.ค.62 

2 น.ส.ณัฏฐา  
     บุญยินด ี

ประชา
มงคล 

7 ส.ค.60 66.67 68.44 70.21 71.99 77.31 86.37 89.73 96.45 7 ส.ค.62 

3 นายวันเฉลิม  
   ฝายนายาง 

ประชา
มงคล 

7 ส.ค.60 56.44 60.18 66.29 70.03 73.39 78.52 84.22 90.94 7 ส.ค.62 

4 น.ส.กมลชนก  
     เงินงาม 

ทองผา
ภูมิวิทยา 

7 ส.ค.60 64.86 71.17 73.38 78.38 82.88 87.39 90.99 94.59 7 ส.ค.62 

5 นายชิษณุพงศ์  
      สมฝั้น 

ทองผา
ภูมิวิทยา 

7 ส.ค.60 65.77 70.27 73.87 79.28 81.98 85.59 90.99 95.50 7 ส.ค.62 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 86 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 8 ครั้ง  
โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้ งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  86  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว     มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 86 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหนง่ครู  และให้ได้รบัเงินเดือนในอันดบั คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทัง้ 86 ราย  
  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 11 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 5 ราย  
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 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  11 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที ่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้ขอรบัการประเมิน  จำนวน 
11  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นางจุไร  พูลผล           
ครู ร.ร.บ้านวังโพธิ์                  
ค.บ.(วิทยาศาสตรท์ั่วไป) 

วิทยาศาสตร์/                    
1 ต.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายนรากร  สุขวิสิฎฐ์                            
ผอ.ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.เบญจวรรณ  จงสวัสดิ์                                 
ครู  ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ (ครูชำนาญการ)        
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.ขวัญชนก  เพ่งพินิจ          
ครู  ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว                  
ค.บ.(คณิตศาสตร์)        
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์/                    
10 ต.ค.2562 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.พิรุณ  เสลานนท์                                 
ครู  ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว (ครูชำนาญการ
พิเศษ)   สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายปรีชา  ทรงกลด          
ครู  ร.ร.พุทธวิมุตวิิทยา                  
ค.บ.(คณิตศาสตร์)        
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์/                    
10 ต.ค.2562 

 

1.ผอ.ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางผุสดี  แสงหล่อ                                 
ครู  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา (ครูชำนาญการ)   
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. นางสุกัญญา  ทรงกลด          
ครู ร.ร.พุทธวิมุติวทิยา                  
ค.บ.(ภาษาไทย)          
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/                    
10 ต.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางรัชนี  เขียนนอก                                 
ครู  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา (ครูชำนาญการพิเศษ)   
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. น.ส.จรรยาลักษณ์  พูดดี         
ครู ร.ร.บ้านวังสิงห์                 
วุฒิ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

สังคมศึกษา/                  
16 ต.ค.2562 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังสิงห์                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายมนัส  วัฒนแย้ม                          
ผอ.ร.ร.วัดปากกิเลน (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางมณฑา  ย้ิมเยือน                                 
ครู  ร.ร.บ้านวังสิงห์ (ครูชำนาญการ)       
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. นายอิชณน์กร  เซ่งเข็ม          
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่                 
วุฒิ ศศ.บ.(รัฐศาสตร)์       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สังคมศึกษา/                   
17 ต.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านกุยแหย่                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.อรพา  ถ่ินบุปผา                                 
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่ (ครูชำนาญการ)       
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จำนวน 5 ราย 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายประสงค์ นุสนทรา 
คร ูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)/ 
21 ต.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด 
รอง ผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี 

วิทยฐานะ รอง ผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.มาลี กกอู่ 
คร ูร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/ 
21 ต.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ชัชชญา กลั่นบุศย์ 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ฯ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายประคุณ สาระศาลิน 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. ว่าที่ ร.ต.หญิงจรรยา 
      เลิศมณีทวีทรัพย์ 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
21 ต.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพช์นก ปทุมธนรักษ ์
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางนทีกานต์ สระทองอ่อน 
ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. นายทวนทอง วงศาโรจน์ 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
วท.บ. สาขาชีววทิยาประยุกต ์

วิทยาศาสตร์/ 
24 ต.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.โยคมณีกาญจน์วิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ทัศนียา ชืน่เจริญ 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางจินตนา หนูอนิทร์ 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. นายอนุวัฒน์ กองจำปา 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม/ 
25 ต.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ชุติมา จันทร์ประเสริฐ 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.สาลินี สิทธิสาร 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  11 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที ่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น 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 11 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  11 ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  20  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 5 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 2 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 6 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 7 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 ี ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 20  ราย  ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. นางสฤกษฎิ์           
           สวัสดิ์พานิชย์ 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ศษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 92.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/                
31 ก.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 89.00 90.00 88.00 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 87.00 88.00  

2. น.ส.จันทิรา           
                  กระต่าย 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชย           
ชุมพลชนะสงคราม 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 94.00 92.00 93.00 ผ่านการ
ประเมิน/                

28 ส.ค. 2562 
ด้านที่ 2 100 65 90.00 92.50 90.00 90.83 
ด้านที่ 3 100 65 93.00 94.00 92.00  

3. น.ส.ชฎารมย์                     
           สุทธิอภิวัฒน์ 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชย           
ชุมพลชนะสงคราม 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 93.00 93.00 ผ่านการประเมิน/                
2 ก.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 92.50 90.00 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 92.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 93.00 95.00 96.00 94.66 ผ่านการประเมิน/  
 27 ส.ค. 2562               ด้านที่ 2 100 65 91.25 85.00 85.25 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 82.00 91.25  

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

ด้านที่ 1 100 65 99.00 90.00 89.00 92.66 ผ่านการประเมิน/  
13 ก.ย. 2562  ด้านที่ 2 100 65 99.00 89.00 89.00 92.33 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 82.00 82.00  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย 
 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 6 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.อรอุมา  ภู่สุวรรณ       
ครู ร.ร.บ้านกุยแหย่                         
วุฒิ ค.บ.(คณติศาสตร์) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 85.00 80.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
28 ส.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 90.00 83.75 87.08 

ด้านที่ 3 100 65 86.50 84.25 84.00  
2 น.ส.ศิรินธร  จันทร์โอ             

  ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี                           
วุฒิ ค.บ.(คณติศาสตร์)               
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 79.00 89.00 93.00 87.00 ผ่านการประเมิน/  
 4 ก.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 82.50 73.75 78.75 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 83.50 79.50  

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.พรรณษา  รักษ์ผล 
 ครู  รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 94.00 93.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
26 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 93.00 88.00 92.00 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 93.00 93.00  

2 นางเพทาย  
          เหลืองชัยพร 
 ครู รร.บ้านหนองปลิง 

  ศศ.บ.สื่อสารมวลชน 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 96.00 95.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
8 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 92.50 90.00 90.41 

ด้านที่ 3 100 65 81.50 81.50 81.50  

3 น.ส.ชมัยพร  ไกรหา 
ครู  รร.บ้านหนองปลิง 

  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 94.00 95.00 94.33 ผ่านการประเมิน/ 
8 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 88.75 91.25 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 81.50 80.50 81.50  

4 น.ส.พัชรินทร์  
         ศิวพรมณฑล 
 ครู  รร.บ้านหนองปลิง 

  บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 84.00 95.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
8 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 77.50 90.00 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 79.50 77.50 77.50  

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

  ค.บ.การประถมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 92.00 91.66 ผ่านการประเมิน/ 
16 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 93.75 90.00 91.25 91.66 

ด้านที่ 3 100 65 91.25 91.25 91.25  

6 น.ส.จารุวรรณ ฟักเจริญ 
ครู รร.บ้านหลังเขา 

  ค.บ.การประถมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 94.00 91.00 92.66 ผ่านการประเมิน/ 
21 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 92.50 90.00 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 70.00 79.00 72.00  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  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.มาราตรี  
         เหมือนละมัย 
คร ูร.ร.ประชามงคล 
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 89.00 95.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
6 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 82.50 90.00 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 96.50 82.50 96.50  

2 น.ส.สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 
คร ูร.ร.ท่ามะกาวทิยาคม 
ศษบ. สาขาภาษาไทย 

ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 90.00 88.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
9 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 85.00 85.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 81.75 80.75 80.75  

3 นายสุทัศน์  
    ถาวรไพบูลย์เจริญ 
คร ูร.ร.หนองตากยา 
ตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 86.00 85.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
13 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 83.75  

4 น.ส.อ้อยใจ ธาตุทอง 
ครู ร.ร.หนองตากยา 
ตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 
ศษ.บ. สาขาสังคมศึกษา 

 ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 81.00 85.00 86.00 84.00 ผ่านการประเมิน/ 
13 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 88.75 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 80.00 80.00  

5 น.ส.ชวนพิศ ผ่องศิริ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี 
วท.บ. สาขาเคม ี

  ค.ม.สาขาการบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 90.00 89.66 ผ่านการประเมิน/ 
21 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 93.75 86.25 91.25 90.41 

ด้านที่ 3 100 65 82.25 83.25 83.25  

6 น.ส.ภัทรานี  
           ภู่ขวัญเมือง 
คร ูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
วท.บ. สาขาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

  ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 92.00 92.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
27 ส.ค.  2562 ด้านที่ 2 100 65 91.25 87.50 91.25 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 75.75 73.75 74.75 
 

 

7 น.ส.ดุษดียา สมผลภาดี 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 

  ศศบ. สาขาภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 97.00 95.00 95.66 ผ่านการประเมิน/ 
10 ก.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 90.00 90.00  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 20  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. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 20 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 20 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 18 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติ  ดังนี ้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 20 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  20 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 20 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

 
 

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

                                        ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพื่อ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพเิศษ  จำนวน 2 ราย ดังนี ้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 1  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8                 จำนวน 1  ราย 
 

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

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

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน     
8 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที ่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 1 ราย 

ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายมนูญ นิมิตเกาะ 
ผอ.ร.ร.วัดป่าถ้ำภูเตย 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

29 ก.ย. 2562 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นายชูศักดิ์ สีสัน 
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเสือ 

 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นายสนอง ยอดกุล 
ผอ.ร.ร.บ้านเหมืองสองท่อ 

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1 ราย 

ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายบุญเลิศ แสวงทอง 
ผอ.ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์
วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
4 ต.ค.2562 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นางวิชญาณี บุญทวี 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 

 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นายพยนต์ ขำขจร 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  
ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น

สังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

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

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

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ จำนวน  2 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมนิฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพเิศษ 
จำนวน  2  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 28  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  10 ราย  
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จำนวน 13 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 เรื่ 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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรอืเลือ่นวิทยฐานะและการใหไ้ด้รับเงนิเดือนในอันดับที่
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  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 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 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  28 ราย ดังนี้ 
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2.1 ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     18  ราย 
2.2 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จำนวน     9 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     1 ราย 

 

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

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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)  จำนวน 2 ราย 
1. น.ส.วรรณา  หลบภัย 

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

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

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

2 นางณัฐสิมา  ปิโย 
ครู ร.ร.วัดพุน้อย 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)                   

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ธ.ค..2560/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 74.50 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)   จำนวน 1 ราย 
1. นายไวพจน์  โพธ์ิทอง                

ครู. ร.ร.บ้านแก่งจอ           
ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)        
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
23 ส.ค.2561/     
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 85.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1)   จำนวน 1 ราย 
2. นายยงยุทธ   

         หงษ์สุพรรณ                
ครู. ร.ร.วัดปรังกาสี           
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)        
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
10 ก.ย.2562/     
14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 84.50 

สายงานบริหารการศึกษา (ปรับปรุง ครั้งท่ี 2) จำนวน 1 ราย 
3 น.ส.สราพร  เจริญสุข  

รอง ผอ. ร.ร.บ้านดินโส 
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
นิเทศ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
14 ธ.ค. 2561 / 

 31 ก.ค. 59     คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 84.50 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 10 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
1. นางจิราภรณ์   

        ชิวปรีชา 
ครู ร.ร.บ้านหนองตาก้าย 
ค.บ.สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
27.00 

58.75 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 83.75 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ) จำนวน 2 ราย 
2. นายสุคนธ์ เทพเทียน 

ครู รร.บ้านหนองนกแก้ว 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
28.00 

 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 ก.ย. 2562/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 85.50 

3. น.ส.อัมพวัน  รอดผึ้ง 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
ศษ.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
13 ก.ย. 2562 
14 ส.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 84.50 85.50 84.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
4. น.ส.โควิน   

         บุตรดาวงศ์ 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
ค.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ศษม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43.75 
22.00 

43.75 
22.00 

43.75 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 65.75 65.75 66.75 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) 1 ราย 
5. น.ส.ลำไพร สังสะอาด 

ครู รร.บ้านหนองสำโรง 
ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร ์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 82.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
6. น.ส.เพ็ญพักตร์      

          พรามมณี 
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
25.00 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 67.50 70.50 70.50 

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 3 ราย 
7. น.ส.ฐานิตา   

      อินทรกุล 
ผอ.ร.ร.บ้านพยอมงาม 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.00 
25.00 

46.00 
28.00 

46.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 74.00 72.00 

8 น.ส.ฤทัยรัตน์   
        เส็งดอนไพร 
 ผอ.ร.ร.บ้านพุบอน 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.00 
25.00 

46.00 
26.00 

46.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 72.00 72.00 

9 นายอดิศักดิ์  
      ปริยาปัญจางค์  
ผอ.ร.ร.บ้านเขาแดง 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
25.00 

45.00 
28.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.00 73.00 71.00 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

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

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

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
19 ก.ย. 2562/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 85.50 83.50 83.50 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 13 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

 กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. นายอดิศร์ พงษ์พัว 

ครู ร.ร.พังตรรุาษฎรร์ังสรรค ์
วท.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 พ.ค.62/ 
4 เม.ย.60 คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 72.25 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
2 ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์  

          เหลืองสด 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
30.00 

57.50 
30.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 ม.ค.62/ 
14 ส.ค.60 คะแนนรวม 100 70 87.50 87.50 85.50 

 กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์-งานช่าง) (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
3 นายวิฑูรย์  

          สถิตยานุรักษ์ 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ฯ 
ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
30.00 

57.50 
30.00 

57.50 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 มี.ค.62/ 
20 ส.ค.61 คะแนนรวม 100 70 87.50 87.50 87.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 น.ส.วิชชุลดา นรดี 

ครู ร.ร.พนมทวนพิทยา
ศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 พ.ค.62/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จำนวน 3 ราย 
5 นางจีรภา สังข์ไทย 

ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยา
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
23 ส.ค.62/ 
14 ก.ค.61 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

6 น.ส.ณัฐฐศศิ  
        จันทร์แย้ม 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
19 ก.ย.62/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

7 นางทัศน์มิรา จักกภูมิ 
ครู ร.ร.เทพมงคลรงัษี 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
(ปัจจุบันย้ายไปดำรง
ตำแหน่งครู รร.พรหมพิราม
วิทยา สพม.39) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 ก.ย.62/ 
20 ธ.ค.61 คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 79.75 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

 กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ประเมินใหม่  จำนวน 6 ราย 
8. นายสุขุม ดอกเข็ม 

ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
29.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
19 ต.ค.60 คะแนนรวม 100 70 85.50 86.50 83.50 

9 น.ส.เนาวรัตน์  
        จันทร์สวัสดิ์ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
30.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
14 ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 85.50 87.50 83.50 

10 นายอัษฎาวุธ  
         ประเสริฐผล 
ครู ร.ร.เทพศิรนิทร์ลาดหญ้า
กาญจนบุร ี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.61/ 
21 ธ.ค.58 คะแนนรวม 100 70 85.50 83.50 83.50 

11 น.ส.รภีพร เมืองวงษ์ 
ครู ร.ร.ประชามงคล 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 74.50 82.50 

12 น.ส.สุนัน สกุลธนาศร 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
28.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 85.50 82.50 

13 นายเจษฎา ศรีนวล 
ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วท.บ. คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
29.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 86.50 82.50 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 28 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 3 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 3 ราย 

1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 10 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 3 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 6 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑก์ารประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน 1 ราย 
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1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 13 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 10 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 3 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  28 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     18  ราย 
2.2 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จำนวน     9 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     1 ราย 

 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 18 ราย เป็นผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  โดยปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 9 ราย  

5. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 1 ราย  
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  28   ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
18 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  18 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

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

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพรอ้มข้อสงัเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี ้
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 28 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  18  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 18 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน (สำหรับผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งใหม้ีวิทยฐานะชำนาญการ 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 มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพรอ้มข้อสงัเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.23 เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ในหนา้ท่ี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป ี

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมิน

สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ตามคำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 158/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2562 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   

 

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

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

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

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ตามมติ กศจ. กาญจนบุรี ครั ้งที ่ 3/2562  เมื ่อวันที ่ 12 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามรายชื่อที ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ,เขต 2, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประเมิน ชุดละ 3 คน  
ประกอบด้วย 

   1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการบำนาญด้านการบริหารการศึกษา)  
   3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ  
  4) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต              
จะทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด   ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 110 
ราย ดังนี้ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  48 ราย 2) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  22 ราย 3) สพป.
กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 19 ราย 4) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  20 ราย และสพม.8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี)  จำนวน    1 ราย 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินสมัฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหนง่ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ตามคำสั่ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 158/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิ ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 
พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เนื ่องจาก สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  มีคณะกรรมการฯ ที่เกษียณอายุราชการ  และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  มีคณะกรรมการฯ ที่มีความไม่สะดวกในการดำเนินการประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรเสนอคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาแก้ไข ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
158/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการ ดังนี้ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดท่ี 1 

ท่ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่ง ขอเปลี่ยนเป็น 

หน้าท่ี 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายปริญญา  มังกโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นางไฉไล  ศุภมาตร ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
คณะกรรมการชุดท่ี 2 

ท่ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่ง ขอเปลี่ยนเป็น 

หน้าท่ี 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายนันทพล  พงษ์สรอย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายมนัส  ต้นสมบรูณ์ ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ท่ี 
ประธานกรรมการตามคำสั่ง ขอเปลี่ยนเป็น 

หน้าท่ี 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ประธานกรรมการ นายธนะวันธ์ิ  แพทย์ชีพ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
 
มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.24  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู ้ดำรงตำแหน่งครูที ่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  1  ราย   
 

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

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

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

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

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

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

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

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

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่

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

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรื อมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ที่ 
ช่ือ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
รับ

เงินเดือน 
สถานศึกษา/รร. อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับการ

ประเมิน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
1 นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสดิ์ 

ศษ.บ.สุขศึกษา 
ศษ.บ.มัธยม-คณิตศาสตร ์

คร ู ครูชำนาญการ 31,340 กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
กาญจนบุรี 

11 ก.ย. 2562 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอร ับการ               
ประเมินเพื่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 1 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 27 หน้า 257) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมนิที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกดันำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มวิีทยฐานะครูชำนาญ
การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  

3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบรูณ์และใหส้ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจง้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี ้
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.24 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจดัทำระเบียบวาระการประชุม(ลบั) เข้าร่วมประชุม โดยไม่อนุญาต
ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม 
 

6.25  เรื่องวินัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 1   (ลบั) 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
- ไม่มี    - 

 

เลิกประชุมเวลา   14.30  น. 
 

 
 

  (ลงช่ือ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 
                   (ลงช่ือ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 








































































































































































































































































































